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У ЦЕНТРІ УВАГИ
У ЄС обнадіяли Київ щодо голосування і скасування віз
Голосування Ради ЄС щодо безвізового режиму для українців
здійснюватиметься за принципом кваліфікованої більшості, таким чином
навіть кілька країн не зможуть ветувати рішення. Про це пише «Європейська
правда»
з
посиланням
на
представництво
ЄС
в
Україні
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3645131-v-es-obnadezhyly-kyev-poholosovanyui-za-otmenu-vyz).
«Рішення (про внесення України в “безвізовий список”) має бути
підтримано як Європейським парламентом, так і Радою ЄС. Рада ЄС повинна
підтримати його кваліфікованою більшістю голосів», – пояснили в дипмісії
ЄС.
Ця схема вступила в силу з 1 листопада 2014 р.
Метод кваліфікованої більшості, який буде застосовано щодо
українського питання, дає можливість прийняти безвізовий режим для
громадян України в разі, якщо за нього проголосує не менше 55 % країнчленів ЄС, які представляють не менше 65 % населення Євросоюзу.
Причому регламент ЄС передбачає додатковий запобіжник проти
об’єднання великих і густонаселених країн Союзу: для блокування рішення
проти нього повинні проголосувати як мінімум чотири держави, у яких у
сумі проживає 35 % населення. Крім того, ризик блокування українського
безвізового режиму зменшує той факт, що Велика Британія не приймає
участі у спільній міграційній політиці ЄС.
Нагадаємо, у ЄС чекають ще два кроки України для виконання умов
щодо скасування віз: запуск Національного агентства з попередження
корупції, а також прийняття закону з електронного декларування, який у
Верховній Раді мають намір прийняти вже на цьому тижні
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 14.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С. Горова, ст. наук. співроб. ФПУ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Весняна посівна: сьогодення та майбутні перспективи
Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства
України, станом на 9 березня поточного року, враховуючи сприятливі
погодні умови поточного року, у дев’яти областях розпочато посів ранніх
ярих зернових, який проведено на площі 146 тис. га, або 6 % до прогнозу.
Зокрема, ярого ячменю посіяно 116 тис. га (6 %), вівса – 3 тис. га (1 %),
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пшениці – 2 тис. га (1 %), гороху – 25 тис. га (14 %). Найбільше посіяно в
Одеській області – 48,4 тис. га (29 % до прогнозу), Херсонській – 37,6 тис. га
(21 %), Миколаївській – 33,5 тис. га (20 %), Запорізькій області – 11,2 тис. га
(5 %).
Підживлення озимих культур на зерно проведено на площі 3,9 млн га,
або 59 % до прогнозу (2015 р. – 3,7 млн га). Крім того, озимий ріпак
підживлено на 355 тис. га, або 60 % (2015 р. – 494 тис. га). Завершено
підживлення озимих зернових у Хмельницькій області на площі 260,3 тис. га,
або 100 % до прогнозу. Найбільші площі підживлено в Одеській області –
543,7 тис. га (68 % до прогнозу), Миколаївській – 387,5 тис. га (71 %),
Запорізькій – 356,7 тис. га (69 %), Вінницькій – 338,3 тис. га (80 %),
Херсонській області – 264,0 тис. га (67 %).
Озимі культури на зерно під урожай 2016 р. посіяно на площі
7,1 млн га, або 89 % до площ посіяних під урожай 2015 р., у тому числі
пшениці – 6,0 млн га, або 88 %, ячменю – 1,0 млн га, або 92 %, жита –
145,3 тис. га, або 97 %. Крім того, озимий ріпак на зерно посіяно на площі
655,2 тис. га, або 73 % (http://minagro.gov.ua/uk/node/20651, 09.03.2016).
До того ж звертають на себе увагу й деякі проблемні моменти:
фінансова складова нинішньої весняної посівної з позиції суми витрачених
на неї коштів. Примітно, що ще раніше міністр аграрної політики і
продовольства України О. Павленко на своїй сторінці у Facebook написав, що
для успішного початку посівної кампанії життєво необхідно підтвердження
МВФ надання чергового траншу кредиту Україні. Інакше на посівну буде
витрачено вкрай великий обсяг фінансів. При цьому саме ситуація на
валютному ринку впливає на вартість весняних польових робіт, звідси
виключно актуальна стабільність гривні, вказав О. Павленко. Він також
написав: «З року в рік сільгоспвиробники збільшують витрати коштів на
проведення комплексу весняно-польових робіт. Внаслідок девальвації гривні
в поточному році в 1,2 проти минулого року – до 79,2 млрд грн – зросла
потреба в коштах для проведення всіх робіт».
Міністр також вказав на причини подорожчання посівної – збільшення
у зв’язку з падінням нацвалюти вартості пального, міндобрив, насіння,
засобів захисту рослин (http://w-n.com.ua/archives/2039, 21.02.2016).
Зі свого боку перший заступник міністра аграрної політики і
продовольства України Я. Краснопольський у своєму коментарі ситуації
підкреслив: «На сьогодні з точки зору матеріальних ресурсів у аграріїв
проблем немає. Кількість наявних засобів захисту насіння, добрив перебуває
на тому ж рівні, що і в минулому році. Критичної ситуації немає. Основна
проблематика полягає в тому, що загальна вартість весняної посівної
збільшиться на 17–20 %, а це призведе до необхідності залучення додаткових
коштів. Усього аграріям знадобиться близько 70 млрд грн», – констатував
Я. Краснопольський.
Водночас чиновник прокоментував ситуацію з погодними умовами, у
яких відбувається посівна кампанія. За його словами, на сьогодні в землі
міститься достатня кількість вологи і для аграріїв погодно-кліматичні умови
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поки
що
складаються
добре
(http://ru.golos.ua/ekonomika/stoimost_vesenney_posevnoy_v_ukraine_uvelichits
ya_na_1720___minagropolitiki_0805, 06.03.2016).
При цьому кандидат сільськогосподарських наук ГУ ІСХСЗ
Національної академії аграрних наук України А. Гирька звернув увагу на
проблеми, які існують в сівозміні. «За останнє десятиліття відбулося істотне
зменшення кількості вирощуваних культур. У зв’язку з недостатнім рівнем
розвитку тваринництва в країні зменшилися площі під кормовими травами. У
результаті подібної господарської діяльності кількість кращих попередників
знизилася, а посіви сільськогосподарських культур часто здійснюються після
гірших,
неприпустимих
попередників»,
–
додав
А.
Гирька
(http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ekspert-agrarii-vnosyat-40-udobrenii-otnormy, 10.03.2016).
Він також вказав на те, що обсяги внесення мінеральних добрив в
Україні становлять лише 25–40 % від необхідної кількості. При цьому
А. Гирька зазначив, що сільгоспвиробники майже не використовують
органічних добрив. «Становище ускладнюється ще й тим, що різко ростуть
ціни не тільки на мінеральні добрива, а і на всі інші матеріально-технічні
ресурси, що використовуються в сільському господарстві. Керівники
сільськогосподарських підприємств часто стоять перед вибором, що
купувати: техніку, добрива, насіння або ж інші необхідні МТР», – сказав
фахівець (http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ekspert-agrarii-vnosyat-40udobrenii-ot -normy, 10.03.2016).
Примітно й те, що, як повідомляють ЗМІ, частина фермерів також
планують зменшити кількість добрив під час посівної. Так, глава Асоціації
фермерів і приватних землевласників України в Полтавській області В. Галич
у своєму коментарі наголосив: «Зараз йде закупівля міндобрив у зв’язку з
тим, що ціни обвалилися. У минулому році мінеральних добрив було внесено
менше, ніж у 2014 р., на 15 %. Нас врятувала погода – пройшли дощі.
В цьому році ми внесемо ще менше міндобрив – на 20–30 %». Він додав, що
очікує недобору врожаю в нинішньому році. Причина – подорожчання
селітри по відношенню до продукції агросектору.
Також, за словами В. Галича, зміниться структура посівів. «Іде зміна
клімату і зміна пріоритетів. Зараз кукурудза дорожче пшениці. У нас зараз
клімат такий же, як раніше був на півдні Одеської або Запорізької областей.
У нас вже давно не родить ні гречка, ні ячмінь. Тому тепер вирощуємо сою,
кукурудзу,
соняшник»,
–
сказав
він
(http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/poltavskii-fermer-prognoziruetnedobor-urozhaya, 09.03.2016).
Однак звертає на себе увагу і є показовим те, що розв’язати проблему
нестачі оборотних коштів, від якої особливо гостро страждають малі й
середні сільгоспвиробники, як повідомляють ЗМІ, покликаний новий
інструмент кредитування – аграрні розписки, які вже впроваджуються в ряді
регіонів. Ця робота здійснюється Міністерством аграрної політики і
продовольства,
Міністерством
юстиції,
місцевими
державними
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адміністраціями за активного сприяння проекту Міжнародної фінансової
корпорації (IFC, група Світового банку) «Аграрні розписки в Україні».
«Українські фермери можуть вирощувати на 50 % продукції більше,
ніж сьогодні, – зазначила керівник програми IFC з розвитку фінансування
агросектору Л. Сорока. – Але для цього вони повинні отримати кращий
доступ до фінансування. Адже завдяки цьому вони будуть мати можливість
отримати доступ до сортового насіння, до мінеральних добрив та інших
ресурсів високої якості. І це все позитивно позначиться на майбутній
врожайності». У цьому сенсі аграрні розписки є своєрідною знахідкою для
малих і середніх сільгоспвиробників. Оскільки, як зазначили фахівці, новий
вид кредитування передбачає запозичення під заставу майбутнього врожаю,
що зручно як для позичальника, так і для кредитора. Перший отримує доступ
до матеріально-технічних і фінансових ресурсів, а другий – гарантію
повернення позики.
Однак, вказують експерти, не варто звужувати функцію аграрних
розписок виключно до поповнення оборотних коштів малих і середніх
сільгоспвиробників. Насправді вона ширша, і на цьому наголосила заступник
міністра аграрної політики і продовольства В. Рутицька. Аграрні розписки
сприяють розвитку аграрної галузі в цілому та її інвестиційної привабливості.
Зокрема, у Бразилії, де цей інструмент і було створено, він щорічно дає змогу
аграріям залучати 25 млрд дол. Це становить майже 40 % від усіх інвестицій,
які
заходять
у
сільськогосподарську
галузь
цієї
країни
(http://vnews.agency/analytics/30862-bystrye-dengi-na-posevnuyu-o-praktikeprimeneniya-agrarnyh-raspisok.html, 10.03.2016).
У цій ситуації звертає на себе увагу й перший прогноз Продовольчої і
сільськогосподарської організації ООН (ФАО), згідно з яким світове
виробництво пшениці в 2016/2017 сільгоспроці (липень 2016 – червень 2017)
знизиться на 1,4 % щодо поточного періоду – до 723 млн т.
За словами економіста відділу торгівлі та ринків ФАО Н. Меркушевої,
негативну динаміку, як очікується, продемонструють ЄС (–2,2 %, до 155 млн
т), Китай (–0,2 %, до 130 млн т), Росія (–7–8 %, до 57 млн т), США
(–3,2 %, до 54 млн т).
Крім того, істотний спад виробництва пшениці очікується в Україні –
на 32,6 %, до 17,8 млн т.
«Основною причиною прогнозованого зниження стане скорочення
посівів озимих в Україні і РФ, обумовлене надмірно сухою погодою в період
посівної», – пояснила Н. Меркушева (http://news.finance.ua/ru/news//371189/fao-prognoziruet-snizhenie-na-1-4-mirovogo-proizvodstva-pshenitsy-vsleduyushhem-selhozgodu, 11.03.2016).
При цьому особливо звертає на себе увагу тема умов і перспектив для
залучення інвестицій в аграрну галузь України. Слід зазначити, що деякі
експерти досить обережні в прогнозах щодо того, якими ж у результаті
виявляться обсяги інвестування в український АПК у 2016 р. Так, фахівці
зазначили, що в найближчий рік позитивно на інвестиційній привабливості
нашої країни позначиться відкриття для України ринків ЄС, Канади та в
5

перспективі Ізраїлю. Угоди про вільну торгівлю стимулюють перейти
українських виробників на якісно нові стандарти, що дасть змогу розширити
географію ринків збуту у країнах арабського світу, Азії, Африки, де наші
товари стануть більш конкурентоспроможними. «Для України це не тільки
збільшення надходжень до бюджету, а й у перспективі – нові робочі місця,
розширення виробництва», – підкреслила заступник міністра аграрної
політики і продовольства України з питань євроінтеграції В. Рутицька.
Слід зазначити, що на питання про плани інвестування у 2016 р. і в IFC,
і ??в ЄБРР експерти також відповідають дуже обережно. «У цілому ситуація
із залученням фінансування в 2016 р. буде схожа з тим, що ми бачили в
минулому році. Ресурси будуть досить обмежені, компаніям доведеться
розраховувати на власні кошти і продовжувати поліпшувати операційну
ефективність, знижувати витрати», – сказав керівник регіонального
відділення IFC Р. Алімарданов, підкресливши, що його організація
продовжуватиме як підтримку вже існуючих клієнтів, так і залучатиме нових.
«Інвестиційна потужність ЄБРР в агросекторі України становить
200–300 млн євро в рік. Ми постараємося зберегти такий темп. Але в
кінцевому підсумку все залежатиме від бажання вітчизняних і зарубіжних
інвесторів ризикувати і вкладати гроші в цю країну, – сказав старший радник
ЄБРР у Східній Європі і Кавказі А. Усов. – Найважливішим напрямом є
??експортно орієнтовані компанії, які будуть виробляти продукцію з високою
доданою вартістю (тобто борошно, а не зерно). Такі компанії будуть цікаві і
для внутрішніх і для зовнішніх інвесторів. При цьому рентабельність
великих виробників (більше 1 тис. га земельних угідь, понад 1 тис. голів
худоби тощо) підвищується. Тому можна припустити, що більш дрібним
виробникам доведеться задуматися про консолідацію або знайти для себе
унікальну нішу на ринку.
Певною мірою українським сільгоспекспортерам грає на руку
девальвація гривні. Собівартість продукції знижується, а експортний
потенціал
збільшується»
(http://hubs.ua/economy/ukrainskij-apk-budetinvestirovat-sebya-sam-chast-ii-63314.html, 19.02.2016).
Фінансовий директор групи «Росток-холдинг» С. Бочаров у своєму
коментарі наголосив: «Інвестиції в розвиток групи “Росток-холдинг” у
2015 р. становили 4 млн дол. Левова частка пішла на покупку
сільгосптехніки. Зараз у нашому автопарку вже є понад 200 од. техніки
відомих світових брендів. Більше 2/3 всієї техніки ми купили протягом
останніх чотирьох років. Однак питання оновлення автопарку все ще
актуальне для деяких господарств групи. З 2016 р. у техніку плануємо
інвестувати до 2 млн дол.».
Загалом же можна говорити про те, що продовження реалізації реформ
в Україні сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в аграрному
секторі. Таким чином зростатиме його ефективність.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
В. Гройсман: Верховна Рада продемонструвала ухваленням Закону
про електронне декларування здатність приймати необхідні для країни
рішення.
Верховна Рада України ухваленням Закону про електронне
декларування, що був останньою вимогою на виконання Плану дій з
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, засвідчила
свою здатність приймати необхідні рішення, незважаючи на складну
політичну ситуацію у країні. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман в ефірі телеканалу «5 канал».
Голова парламенту зазначив, що, ухваливши Закон України № 3755
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році» з пропозиціями
Президента України, народні депутати «фактично поставили крапку у
голосуванні останнього Закону щодо безвізового режиму».
В. Гройсман наголосив, що ухваленню цього Закону передувала значна
робота депутатів Верховної Ради спільно з Адміністрацією Президента та
представниками експертного середовища над приведенням цього Закону
відповідно до європейських стандартів.
Очільник Верховної Ради нагадав, що питання прийняття цього Закону
було обговорено на нараді за участі Президента України у понеділок, де усі
фракції засвідчили свою готовність підтримати це рішення.
Голова парламенту також підкреслив, що поправки, внесені
Президентом, повністю відповідали європейському законодавству, та
уможливили ухвалення цього Закону.
В. Гройсман запевнив, що невідкладно підпише цей Закон та направить
його на підпис Президенту. «Вважаю, що цей крок дуже позитивний, така
командна гра усіх гілок влади, щоби визначити і узгодити з європейськими
партнерами усі позиції. Тому залізна завіса буде зламана», - зазначив
очільник Верховної Ради.
Голова парламенту також підкреслив, що упродовж Українського тижня
у Брюсселі велася активна робота над вивченням питання можливостей
упровадження безвізового режиму. На усіх рівнях влади Європейського
Союзу запевнили, що безвізовий режим буде запроваджено, як тільки
Україна виконає технічні вимоги щодо ухвалення Закону про електронне
декларування та створення Національного агентства з питань запобігання
корупції. «Таким чином, Україна 100% виконала увесь цей пакет Плану дій
щодо упровадження безвізового режиму, і безвізовий режим буде у 2016
році», – зауважив він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 15.03).
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***
Незважаючи на складну політичну ситуацію у країні, Верховна Рада
України має продовжити демонструвати здатність працювати і
приймати ефективні рішення. Про це Голова ВР В. Гройсман заявив,
відкриваючи засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів
комітетів Верховної Ради України в понеділок, 14 березня.
Разом з тим він наголосив, що «не треба закривати очі на політичну
кризу» та необхідно продовжувати політичні консультації щодо пошуків
виходу з цієї ситуації.
Спікер парламенту поінформував, що на цьому пленарному тижні
Верховна Рада внесе зміни до проекту закону про електронне декларування,
«який повністю погоджений з європейськими партнерами». «Таким чином,
ми поставимо крапку у безвізовому питанні. Усі консультації, які я проводив,
на рівні керівників різного рівня Європейського парламенту і Європейської
комісії мене переконують у тому, що ми отримаємо безвізовий режим. Як би
хто скептично до цього питання не ставився, переконаний у тому, що це
відбудеться», – підкреслив спікер Верховної Ради.
Також порядком денним парламенту на цей пленарний тиждень
передбачені питання оборонної сфери, фінансового, економічного секторів,
дерегуляції та ініціативи соціального характеру, поінформував В. Гройсман.
У зв’язку з цим Голова ВР закликав народних депутатів до
конструктивної роботи та об’єднання навколо важливих питань, що
потребують вирішення (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман дав доручення апарату
оприлюднити інформацію щодо статистики відвідуваності народними
депутатами України засідань комітетів парламенту на офіційному
сайті Верховної Ради. «…Я думаю, що усі інші засоби масової інформації із
задоволенням скористаються цією інформацією», – заявив спікер парламенту
під час погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів Верховної
Ради України в понеділок.
За словами В. Гройсмана, низька відвідуваність народними депутатами
України пленарних засідань і засідань комітетів Верховної Ради – одна з
найголовніших проблем та причин незадоволення суспільства роботою
парламенту.
В. Гройсман зауважив, що в парламенті будуть більше оприлюднювати
інформацію про відвідування комітетів. «Вона уся буде абсолютно
публічною. Вже технічні можливості є», – заявив він.
Крім того, за попередньою домовленістю, інформація щодо
відвідуваності народних депутатів буде поширена через мережу громадських
організацій до виборців, поінформував В. Гройсман. «Ми не маємо права
перетворювати Верховну Раду на клоунаду», – наголосив він.
Спікер Верховної Ради підкреслив, що немає жодного інструменту
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впливу на депутата щодо його відвідуваності. «Я можу тільки попросити
керівника фракції звернути увагу на депутата, щоб він приходив до себе на
роботу, за яку він отримує, може, невелику, але заробітну плату. Але головне
не це, найголовніше – він отримав довіру людини», – наголосив він.
Голова парламенту також висловив переконання, що за два-три тижні
народні депутаті сформують план дій щодо отриманих рекомендацій від
Європейського парламенту щодо внутрішньої реформи Верховної Ради. У
зв’язку з цим В. Гройсман наголосив, що рішення щодо їх упровадження
мають підтримати політичні сили.
«Ми можемо за декілька місяців завершити принципову, системну
реформу парламенту, так щоб система була така, як у Європарламенті. Але
треба голосувати за це. Те, що підготуємо з вами спільне рішення, у мене
немає сумніву, – зазначив спікер Верховної Ради. – Якщо ми не змінимо
систему, то нічого не зміниться всередині парламенту ніколи» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.03).
***
Спикер Верховной Рады В. Гройсман во время онлайн-включения в
Facebook сообщил, что трехнедельные консультации политсил на
разном уровне ни к чему не привели. Он также констатировал отсутствие на
сегодняшний день конкретного решения по выходу из сложившегося
политического кризиса. Вместе с тем спикер расценил как позитив начало
обсуждения ряда «неотложных дел в Украине и имеющихся на сегодняшний
день проблем».
Как сообщал «Корреспондент.net», ранее В. Гройсман сообщил, что деюре в парламентской коалиции на сегодняшний день насчитывается
237
народных
депутатов
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3644487-try-nedely-konsultatsyi-nycheho-nedaly-hroisman). – 2016. – 14.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у п’ятницю, 11 березня,
провів нараду з метою напрацювання шляхів подолання кризи у сфері
зайнятості населення в Україні.
Учасники наради обговорили реальний стан питання зайнятості
населення в Україні, роботу системи зайнятості, її проблеми і шляхи
подолання кризи в цьому питанні.
Голова парламенту наголосив на особливій важливості питання
зайнятості населення для держави й підкреслив необхідність докладання
зусиль для створення робочих місць і відродження національної економіки.
За його словами, сьогодні очевидно, що система зайнятості потребує змін
через свою недосконалість і малу результативність. Саме тому необхідно
розуміти, яких заходів необхідно вжити в тому числі на законодавчому рівні
для того, щоб ситуація почала змінюватися на краще, зазначив В. Гройсман.
Значний потенціал щодо створення робочих місць, зокрема, полягає в
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реалізації інфраструктурних проектів, а також розвитку аграрної галузі,
зауважив Голова парламенту. Крім того, важливо підтримувати вітчизняний
ІТ-сектор, який здатен «стати точкою підтримки розвитку національної
економіки», зазначив він.
У свою чергу фахівці наголосили, що сьогодні вітчизняний ринок праці
опинився у стані кризи й потребує зміни і приведення у відповідність до
європейський стандартів. Зокрема, в Україні значно знизився попит на
робочу силу. У зв’язку з цим важливо забезпечити реальні стимули для
роботодавців щодо створення робочих місць, особливо в сьогоднішніх
умовах військової агресії, та активізацію безробітних до пошуків роботи,
зазначили експерти.
Також застаріли визначені в українському законодавстві підходи щодо
регулювання цієї сфери, зазначили фахівці. Саме тому необхідно внести
зміни до чинного закону про зайнятість населення, підкреслили учасники
обговорення.
Крім того, на часі зміна система роботи центрів зайнятості і їх
переформатування на кшталт рекрутингових агентств, а також
запровадження моніторингу потреб ринку праці, зауважили експерти.
Серед інших нагальних проблем сфери – підвищення рентабельності
праці й легалізації зайнятості населення. Фахівці зазначили, що сьогодні в
Україні немає стимулів працювати легально. «Треба серйозно розглянути
підходи стосовно політики дешевої робочої сили. Треба кардинально
змінювати систему мотивації і праці, і заробітна плата нарешті має стати
мотиватором до створення робочих місць», – наголосив учасник обговорення
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 11.03).
***
В. Гройсман зазначив, що виконавча влада повинна нарешті
зайнятися країною і розв’язанням проблем людей.
Для розроблення і впровадження плану виходу з нинішньої політичної
кризи виконавча влада має займатися не політикою, а системним
розв’язанням нагальних проблем населення, зокрема реформами системи
охорони здоров’я і відродження національної економіки. Про це Голова
Верховної Ради України В. Гройсман заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада» в
п’ятницю, 11 березня. «Виконавча влада повинна нарешті зайнятися не
політикою, а країною і вирішенням проблем людей і державних проблем.
Тоді ми матимемо реальний план входу з кризи», – підкреслив Голова
Верховної Ради.
Голова парламенту поінформував, що за останній час провів ряд
зустрічей з представниками експертного середовища і громадськості з метою
напрацювання антикризового плану, зокрема з питань охорони здоров’я та
зайнятості. За його словами, система охорони здоров’я, що існує нині в
Україні, не здатна задовольнити потреби населення: пацієнти не отримують
якісних послуг, а лікарі – відповідного забезпечення своєї праці. Така
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ситуація спричинена відсутністю системного бачення реформи галузі
профільним міністерством, зауважив В. Гройсман. «Немає бачення того,
якою має бути охорона здоров’я: як мають працювати поліклініки або
амбулаторії сімейного лікаря, як вони будуть забезпечені, на якому
обладнанні вони будуть працювати, як діагностувати хвороби, що робити з
тими людьми, які помирають від серцево-судинних захворювань. Це
елементарні питання, які у Європі і світі вирішуються за один день, лічені
години, а у нас призводять до смертей людей у достатньо ранньому віці», –
зазначив Голова парламенту.
Голова Верховної Ради зазначив, що необхідно чітко визначити
пріоритети реформи «і зрозуміти, як будуть працювати лікарні, відділення,
скільки буде отримувати лікар, як людина може отримати якісну медичну
послугу, як доглядати хворого, який знаходиться у важкому стані в лікарні.
На ці питання треба знайти відповіді, і це є абсолютно реально».
Крім того, одним з найбільш актуальних питань в Україні сьогодні
лишається проблема зайнятості населення й заробітних плат. «Якщо людина
має роботу, якщо людина має нормальну заробітну плату, вона може
планувати своє життя, життя своєї родини, давати якісну освіту своїм дітям»,
– зазначив В. Гройсман.
Коментуючи ситуацію на ринку праці в Україні, Голова парламенту
зазначив, що сьогодні зайнятість населення й кількість вакансій
зменшуються, освіта, у тому числі професійно-технічна, не відповідає
потребам ринку праці. «Треба сьогодні реально займатися відродженням
національної економіки: будувати дороги, розвивати інфраструктури, робити
капітал ремонт країни там, де люди отримають реальну заробітну плату,
реальну роботу», – наголосив В. Гройсман.
Голова парламенту підкреслив, що далі відкладати розв’язання цих
проблем неприпустимо (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у п’ятницю, 11 березня,
зустрівся з віце-президентом Європейського банку реконструкції та
розвитку А. Пію, під час якої обговорив двосторонню взаємодію й
питання реалізації проектів ЄБРР в Україні.
В. Гройсман привітав А. Пію з призначенням на посаду й подякував
ЄБРР «за системну роботу в Україні, за реалізацію різних проектів, які
дозволяють Україні змінюватися у різних секторах». Разом з тим Голова
парламенту
висловив
сподівання,
що
двостороння
співпраця
поглиблюватиметься.
Спікер Верховної Ради поінформував, що, незважаючи на складну
ситуацію у країні, парламент демонструє здатність приймати рішення,
зокрема сформував усе законодавче поле, необхідне для боротьби з
корупцією, і вже очікуються перші результати роботи у цьому напрямі.
Також уже другий рік триває фінансова децентралізація, у результаті якої на
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місця надійшло більше ресурсів, які можуть бути використані в тому числі на
співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема з ЄБРР, зазначив
В. Гройсман.
Голова парламенту наголосив на важливості для України проведення
прозорої, відкритої приватизації державних підприємств. Він зауважив, що
Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість розпочати цей процес і
працювати над переліком підприємств для приватизації.
«Ми зацікавлені, щоб приватизація була публічною відкритою і
максимально ефективною, – підкреслив В. Гройсман. – Приватизація
позитивна для України у всіх аспектах: з точки зору пошуку ефективних
власників, зменшення державних витрат і викорінення корупції, тому треба
дуже швидко її провести».
Разом з тим спікер Верховної Ради зазначив, що певні затримки з
ухваленням цього закону були пов’язані з тим, що «уряд не зовсім детально
сформував своє бачення, яким чином, наскільки публічно буде відбуватися
приватизація, які механізми будуть задіяні, що буде з отриманими
ресурсами».
У свою чергу А. Пію подякував Верховній Раді за зусилля, що
допомагають співпрацювати з Україною. Він поінформував, що у 2015 р.
ЄБРР залучив близько 1 млрд євро на 30 різних проектів в Україні. У 2016 р.
така підтримка України продовжиться, і ЄБРР сподівається на
пришвидшення реформ, зазначив віце-президент банку.
А. Пію також звернув увагу на проблеми, що заважають діяльності ЄБРР
в Україні, серед яких проблеми кредитування малого й середнього бізнесу та
посилення вимог до інвестиційних проектів. У зв’язку з цим віце-президент
ЄБРР висловив сподівання на підтримку Верховної Ради відповідних рішень
і спрощення двосторонньої взаємодії (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.03).
***
Лидер ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко призывает Верховную Раду
рассмотреть отставку А. Яценюка.
Вопрос увольнения Премьер-министра Украины А. Яценюка
необходимо рассмотреть на пленарном заседании Верховной Рады уже во
вторник, 15 марта. Об этом заявила лидер «Батьківщини» Ю. Тимошенко
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3644188-tymoshenko-pryzyvaet-radurassmotret-otstavku-yatsenuika-15-marta).
«Надо первым ставить вопрос увольнения Премьер-министра с
должности, и дальше увольняется все правительство по Конституции», –
цитирует лидера партии пресс-служба партии. По мнению Ю. Тимошенко,
результаты голосования наглядно продемонстрируют, «поддерживает ли
парламент людей в Украине, является ли этот парламент украинским».
Ранее Ю. Тимошенко заявляла, что преодолеть полномасштабный
кризис в стране можно только путем полной перезагрузки всей
исполнительной власти.
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Напомним, 16 февраля Верховная Рада не смогла проголосовать за
проект постановления о недоверии Кабинету Министров во главе с
А. Яценюком. За отставку правительства проголосовало 194 народных
депутата при 226 минимально необходимых (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 14.03).
***
Верховная Рада должна вернуться к вопросу отставки
правительства А. Яценюка. Об этом заявил глава фракции
«Блок П. Порошенко» Ю. Луценко на согласительном совете ВР.
«Парламент должен вернуться к оценке деятельности правительства. БП
поддержит смену Премьера на руководителя-технократа», – сказал он.
Ю. Луценко обвинил Премьера в дискредитации политической системы.
«Делать вид, что парламент будет работать в обычном режиме, я не могу. В
течение трех недель после окончания заседаний ВР правительство с
настойчивостью продолжает кампанию дискредитации всей политической
системы Украины», – подчеркнул он.
Ю. Луценко также обвинил А. Яценюка в обслуживании интересов
олигархов. «Правительство всю свою энергию направляет на пиар-свист и
обслуживание олигархических интересов при назначениях в ключевые
государственные монополии», – отметил он.
Ранее Ю. Луценко заявил, что у БПП есть кандидатура на должность
Премьера. По его словам, она будет представлена сразу же после того, как
А. Яценюк напишет заявление об отставке (Минпром (http://minprom.ua). –
2016. – 14.03).
***
Парламентская фракция «Самопоміч» сформулировала перечень
требований, после выполнения которых она вернется в состав
парламентской коалиции. Об этом заявил народный депутат от
«Самопомочі» Р. Сидорович в эфире 5 канала, передает РБК-Украина
(http://korrespondent.net/ukraine/3645896-samopomosch-mozhet-vernutsia-vkoalytsyui).
«Мы четко сформулировали наши четыре требования, которые, я
убежден, являются безусловной предпосылкой для возможности какого-либо
дальнейшего прогресса. Это – отставка Арсения Петровича, замена
Генерального прокурора, замена председателя Центральной избирательной
комиссии и …новый закон о парламентских выборах», – заявил
Р. Сидорович.
Напомним, ранее коалицию в Раде покинули фракции «Батьківщина» и
«Самопоміч», а также несколько депутатов. Кроме того, в «Самопомочі»
заявили, что фракция уходит в оппозицию.
Для формирования большинства в парламенте необходимо
226 депутатов. Если на протяжении месяца с момента юридического распада
коалиции новое большинство не будет сформировано, Президент получает
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право роспуска парламента.
Коалиция «Европейская Украина» была создана в Верховной Раде 8
созыва 27 ноября 2014 г. До 1 сентября 2015 г. в ней состояли 302 депутата, а
после – 281 депутат. 1 сентября 2015 г. из коалиции вышла Радикальная
партия О. Ляшко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
15.03).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря закликав захистити права та
свободи вимушених переселенців.
Голова комітету Г. Немиря закликав Кабінет Міністрів України
припинити дискримінацію внутрішньо переміщених осіб, наголосивши, що
відповідне рішення уряду про припинення виплат цій категорії громадян є
дискримінацією й порушенням прав людини. «Через рішення уряду про
зупинення дії довідок внутрішньо переміщених майже 500 тис. наших
громадян позбавлені можливості отримати будь-які соціальні виплати, –
сказав він під час засідання погоджувальної ради керівництва парламенту. –
Своїм незаконним рішенням уряд кинув напризволяще наших громадян, які
залишилися в Україні. Це дискримінація і порушення прав людини».
Г. Немиря нагадав, що, незважаючи на запрошення комітету й заклик
Голови Верховної Ради В. Гройсмана, жоден член Кабінету Міністрів,
включаючи Прем’єр-міністра, міністра соціальної політики та міністра
юстиції, не з’явився на парламентські слухання щодо захисту прав
внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території, що відбулися 17 лютого цього року.
Натомість, через день після слухань міністр соціальної політики оголосив
про рішення уряду зупинити дії довідок ВПО.
У цьому зв’язку він запросив членів Кабінету Міністрів узяти участь у
розширеному виїзному засіданні комітету, яке відбудеться у квітні в
Донецькій і Луганській областях та буде присвячене питанню дотримання
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
«Члени Кабінету Міністрів мають прийти до комітету й обговорити
ситуацію, яка склалася. Уряд має припинити дискримінацію вимушених
переселенців», – сказав Г. Немиря (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.03).
***
На конференції високого рівня, яка відбулася у Брюсселі за участі
народних депутатів України і працівників апарату наприкінці лютого,
була представлена «дорожня карта» щодо внутрішньої реформи й
підвищення інституційної спроможності парламенту.
За словами заступника керівника апарату Верховної Ради України,
керівника Головного організаційного управління В. Бондаренка, ця «дорожня
карта» була спільним продуктом, напрацьованим парламентом разом з місією
П. Кокса, який здійснив шість візитів в Україну і провів близько
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100 зустрічей з працівниками апарату, представниками політичних сил,
фракцій та комітетів.
В інтерв’ю парламентському телеканалу «Рада» В. Бондаренко заявив,
що «завдяки цим зустрічам і злагодженій роботі ми визначили, що саме треба
“лікувати” і що робити у першу чергу». «Є ряд конкретних пропозицій,
рекомендації з боку Європейського парламенту, над якими нам треба
подумати, як їх адаптувати в Україні, – сказав він. – Ці рекомендації були
прописані з урахуванням кращого європейського досвіду та зважаючи на наш
рух до європейської сім’ї. Ці рекомендації є одним із елементів мосту, який
ми будуємо на шляху до європейської спільноти».
За словами В. Бондаренка, найбільш «революційні моменти, які
прописані у цій “дорожній карті”, можуть не сподобатися простому
громадянину». «Ми зіткнулися з тим, що пострадянська практика настільки
глибоко укорінилась, що треба подолати і змінювати саме її», – сказав він.
Насамперед, зазначив заступник керівника апарату, за висновками місії
П. Кокса треба змінити підхід до законотворення. Він наголосив, що у
Брюсселі був запропонований інший підхід до цього процесу, ніж той, який
існує в Україні, а саме підготувати «зелену» і «білу» книги. «Зелена книга»
міститиме визначені урядом чи іншими суб’єктами законодавчої ініціативи
проблеми, концепції й попередні шляхи, якими можна подолати ці проблеми.
Пропозиції із «зеленої книги» вноситимуться на розгляд профільного
комітету. За результатами опрацювання писатиметься «біла книга», яка буде
«спільним продуктом, продуктом діалогу», і лише на її базі
створюватиметься законопроект. «Такий документ матиме шанси на розгляд
у Верховній Раді», – наголосив заступник керівника апарату.
В. Бондаренко підкреслив, що «треба подолати нарікання один на
одного, перекидання м’ячів з одного поля на інше, бо ми будуємо єдину
українську державу». «Саме спільні, злагоджені дії між політичним,
депутатським корпусом і виконавчою гілкою влади дадуть той ефект, коли
закони у нас ухвалюватимуться не для кількості і звіту, а для якості. Це
повинна бути спільна робота урядовців і парламентарів», – наголосив він.
Місією Європарламенту було запропоновано ряд рекомендацій і щодо
формування календарного плану, визначення «топ»-законопроектів, над
якими працюватимуть народні депутати і урядовці спільно з Адміністрацією
Президента, громадянським суспільством. «Це буде пріоритет, який
зобов’яже зробити це протягом сесії», – сказав В. Бондаренко.
Однією з важливих тем «дорожньої карти» було нормативне
врегулювання прав опозиції, зокрема її представництва в комітетах,
«присутність» у порядку денному.
Запропоновано запровадження тематичних днів у парламенті. «Таким
чином ми уніфікуємо і унормовуємо роботу над тією чи іншою реформою,
предметно працюємо над нею, з тим, аби мінімізувати будь-які
неузгодженості під час пленарного засідання».
Серед рекомендацій місії – запропоновано змінити підхід до формування
календарного плану роботи Верховної Ради. Нині є розмежування на
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пленарні, комітетські тижні, на роботу з виборцями. «Власне, ця формула
добре себе зарекомендувала у попередні часи, але на сьогодні не секрет, що
інтенсивність засідань комітетів у непленарні тижні значно нижча, ніж у
пленарні. Це й питання кворуму, і питання підготовки засідань самих
комітетів. Тому запропоновано поєднати певним чином пленарну і
комітетську роботу», – наголосив заступник керівника апарату.
Рішення з розгляду законопроектів пропонують приймати простою
більшістю. Причому все може залежати і від «ваги» законопроекту.
«Звичайно, кількість голосів для позитивного рішення – це предмет
дискусії», – зауважив В. Бондаренко.
П. Кокс, за його словами, звернув увагу на те, у який спосіб проводиться
погоджувальна рада керівників фракцій і голів комітетів у Верховній Раді:
«Я такої кількості камер ніколи не бачив на засіданні погоджувальної ради у
нас, бо це робоче засідання, з простою, рутинною роботою, де узгоджується
перелік питань і їхня черговість». Наявність преси на самому засіданні для
П. Кокса видалася сумнівною. Він наголошував, сказав В. Бондаренко, що в
бундестазі кожен політик може дати коментар і висловити свою позицію
після завершення такої погоджувальної ради. «Це технічна сторона роботи
Верховної Ради. А для виступів депутатів є можливість виступити на початку
пленарних засідань», – процитував В. Бондаренко європейського політика.
Погоджувальна рада, за словами П. Кокса, у нас «трохи відходить від
визначеного предмету роботи і має більш політичний окрас, коли
переплітаються моменти пропозицій і заяв». Тому, з метою покращення
роботи, місія П. Кокса рекомендує розвести ці процеси: під час самої
погоджувальної ради узгодити технічні питання, після погоджувальної ради
відкрити спілкування з журналістами, донести позиції парламентарів.
Місія П. Кокса також вважає за доцільне запровадити кодекс етики
народних депутатів, практику парламентських приставів, які б реагували на
порушення порядку в сесійній залі.
У контексті запровадження електронного парламенту й електронного
документообігу заступник керівника апарату зазначив, що це не означає
повну відсутність документів на паперових носіях. За його словами, за
бажанням депутата він може обрати паперові документи.
День уряду пропонується залишити як спосіб спілкування між двома
гілками влади, як їхній робочий діалог.
Звучали рекомендації щодо залучення міністрів до роботи над
документами під час засідання комітетів. «Все залежить від нас. Усі
розуміють, що система, яка існувала, повинна бути змінена, осучаснена,
пристосована до нових реалій. Сьогодні запит суспільства до Верховної Ради
значно більший, ніж ми можемо це запропонувати, – сказав він. – Ця
“дорожня карта” є основним лакмусовим папірцем, її реалізація залежить від
бажання, а воно сьогодні є, бо усі розуміють: далі так бути не може. Нею
повинні займатися паралельно і працівники апарату Верховної Ради, і
народні депутати, бо доповідь містить як адміністративну складову, так і
політичну».
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Говорячи про адміністративну складову, В. Бондаренко наголосив, що у
Брюсселі підписана безпрецедентна угода між апаратом Верховної Ради і
Секретаріатом Європарламенту, оскільки Україна не є членом Євросоюзу.
«Ми спільно узгодили позиції щодо реформ, їх реалізації, паралельним
наглядом і допомогою», – додав він.
Заступник керівника апарату зазначив, що значна увага була приділена
кадровій політиці, бо «кадровий потенціал – це рушій і реформ, і будь-якого
заходу». Запропоновано перетворити кадрову службу на сучасну, яка
спонукатиме службовців до вдосконалення, навчання, підвищення
кваліфікації. «Ми розуміємо, що ресурси у нас різні. Навантаження у наших
співробітників більше. Маємо змінити підходи, оцінити самі себе, визначити
наші слабкі місця, запропонувати шляхи, де ми можемо і де ми хочемо
вдосконалити роботу самостійно, а де залучити допомогу тих чи інших
навчальних программ, і, виходячи з цього, забезпечити якісну роботу самого
апарату», – підкреслив він. Водночас, сказав В. Бондаренко, про скорочення
чисельності апарату не йшлося (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.03).
***
Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення Л. Денісова: «Сподіваюся, що Верховна Рада
найближчим часом розгляне законопроект про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці № 102». Про це вона заявила на брифінгу
перед початком круглого столу на тему: «Зміцнення системи соціального
забезпечення України шляхом ратифікації Конвенції Міжнародної організації
праці № 102».
За її словами, відповідні гарантії закладені саме в Конвенції про
мінімальні норми соціального забезпечення. «Україна ще у 2006 р., при
ратифікації Європейської соціальної хартії (переглянутої), взяла на себе одне
із зобов’язань цієї Хартії щодо ратифікації Конвенції № 102. Протягом цих
років була здійснена велика робота щодо аналізу українського законодавства
до вимог Конвенції. І нарешті, проект закону про ратифікацію внесено
Президентом України до Верховної Ради. Сподіваюся, що найближчим часом
він буде розглянутий у сесійній залі», – повідомила Л. Денісова.
Голова комітету підкреслила, що аналіз положень законодавства України
говорить про те, що норми чинного законодавства не лише відповідають
Конвенції № 102, а за деякими чинниками перевищують її мінімальні вимоги.
«В Україні охоплено ширше коло осіб, яким гарантується соціальний захист,
більш вищі деякі розміри допомог та виплат. Наприклад, мінімальна ставка
допомоги по тимчасовій непрацездатності становить 50 % попереднього
заробітку, на відміну від положень Конвенції щодо не менше 45 %.
Мінімальний розмір пенсії за віком у нас становить 78 % до мінімальної
заробітної плати, що також відповідає Конвенції. Проте ми розуміємо, що в
абсолютному значенні ця сума занадто мала для забезпечення мінімальних
потреб людини на рівні гідного рівня життя. За обставиною надання
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допомоги, переліком осіб та рівнем забезпечення відповідає і законодавство
України щодо надання допомоги внаслідок нещасного випадку на
виробництві та допомоги по вагітності та пологах», – наголосила Л. Денісова.
У свою чергу керівник відділу соціальної політики, управління і
стандартів департаменту соціального захисту регіонального офісу МОП для
країн Європи та Центральної Азії В. Шмітт зазначила, що нині для України
настає історичний момент, адже країна тривалий час працювала над
прийняттям цієї Конвенції. «Ратифікація Конвенції важлива для суспільства,
українського уряду та Верховної Ради України, адже це підсилить соціальний
захист громадян».
Координатор системи ООН в Україні Н. Уокер наголосив, що соціальний
захист є основоположним фундаментом для розвитку суспільства й Україна
може пишатися, що найближчим часом ратифікує Конвенції МОП № 102 про
мінімальні норми соціального забезпечення (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.03).
***
Голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку О. Данченко
взяв участь у роботі міжнародної публічної зустрічі Інтернет-корпорації
із присвоєння імен та номерів (ICANN).
У рамках зустрічі ICANN-55, яка відбулася 5–10 березня 2016 р. у м.
Маракеш (Марокко), О. Данченко взяв участь у черговій урядовій зустрічі на
високому рівні, яка відбувається кожні два роки з метою погодження
політики розвитку мережі Інтернет на державному рівні. З вітальним словом
на зазначеній зустрічі також виступив генеральний секретар МСЕ Х. Чжао.
Також парламентар відвідав засідання урядового дорадчого комітету
GAC ICANN. О. Він долучився до робочої групи з питань захисту
географічних назв у нових доменах вищого рівня GeoNames GAC WG на
анексованих, окупованих та інших територіях. У контексті України це
питання є найбільш актуальним для Криму.
Народний депутат провів окрему робочу нараду з майбутнім
президентом ICANN Г. Марбі та віце-президентами В. Маркоські та
М. Якушевим, під час якої було наголошено на необхідності більш активної
участі представників України в роботі ICANN і розширенні співпраці в
напрямі розвитку доменної індустрії. Не виключена можливість того, що
Україна ініціюватиме спрямування заявки на проведення чергових зустрічей
ICANN у Києві в березні 2017 р. і жовтні 2018 р., за умови забезпечення
необхідної інфраструктури (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.03).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з президентом
Європейської комісії Ж.-К. Юнкером, під час якої погодили подальші кроки
для запровадження безвізового режиму для українців.
Співрозмовники обговорили зміни до закону про електронне
декларування і привітали досягнення компромісу в переговорах України та
Єврокомісії щодо внесення цих змін.
Ж.-К. Юнкер висловив сподівання щодо позитивного рішення Верховної
Ради щодо законодавчого врегулювання питання електронного декларування
відповідно до стандартів ЄС, що стане значним кроком уперед у реалізації
антикорупційної політики й дасть змогу Україні за кілька років інтегруватися
до Європейського Союзу.
Глава держави також привітав рішення Ради ЄС від 10 березня щодо
продовження до 15 вересня 2016 р. терміну дії обмежувальних заходів ЄС
стосовно 146 фізичних осіб і 37 організацій, запроваджених унаслідок
підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
П. Порошенко також подякував ЄС за підтримку Н. Савченко,
викраденої з території України. Президент України закликав ЄС посилити
тиск на Росію, щоб звільнити Н. Савченко та інших незаконно затриманих
українців.
Співрозмовники домовилися зустрітися 17 березня під час наступного
візиту Президента України до Брюсселя (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 11.03).
***
Президент П. Порошенко направив листа прем’єр-міністрові Японії
С. Абе у зв’язку з п’ятою річницею від трагедії, що спіткала Японію
внаслідок великого східнояпонського землетрусу та аварії на атомній
електростанції «Фукусіма-1».
Глава держави підкреслив, що українці, які 30 років тому пережили
ядерну катастрофу в Чорнобилі, як ніхто розуміють і поділяють біль
японського народу. П. Порошенко відзначив, що ці дві найжахливіші
техногенні катастрофи сучасності об’єднали наші країни взаємною
підтримкою.
«Ми глибоко вдячні Японії за постійну увагу та допомогу, спрямовану
на перетворення Чорнобильської станції на безпечний об’єкт, і готові й
надалі докладати зусилля для обміну досвідом у цій сфері», – наголошується
в листі.
Президент зазначив, що співпраця між Україною та Японією,
насамперед у рамках Спільного українсько-японського комітету з
поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних
електростанціях, зробить ядерну енергетику безпечнішою та буде важливим
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внеском у майбутнє людства (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 11.03).
***
Президент закликав Верховну Раду пришвидшити отримання
Україною безвізового режиму та знайти вихід із політичної кризи.
Президент П. Порошенко закликав народних депутатів підтримати на
засіданні у вівторок, 15 березня, запропоновані ним зміни до Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей
подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру у 2016 році».
Глава держави підкреслив, що зазначений законопроект усуне останню
перепону на шляху до запровадження безвізового режиму для українців у
країнах Євросоюзу.
«Можу наголосити на тому, що сьогодні це вже фінішний ривок. Ми
спільно розробили цей проект з громадськими активістами, науковцями,
керівництвом Єврокомісії. І внаслідок напруженої роботи ми маємо
остаточно погоджений варіант редакції, яка була схвалена громадськими
організаціями, Єврокомісією і є базовою. Я дуже прошу проголосувати за цей
закон у вівторок», - сказав П. Порошенко під час зустрічі із керівниками
депутатських фракцій та груп.
Глава держави зазначив, що і Європейська комісія, і Рада міністрів
внутрішніх справ, і Європейський парламент чітко налаштовані на те, щоб
прийняти рішення про надання українцям права вільно подорожувати
країнами Шенгенської зони.
Президент акцентував на тому, що ухвалення цього законопроекту в
першу чергу необхідне Україні та її громадянам, адже значна частина його
положень сприятиме посиленню боротьби з корупцією. «Надзвичайно
важливо, що змістовна частина цього законопроекту, яка спрямована на
боротьбу з корупцією, потрібна Україні, а не Євросоюзу. Питання
електронного декларування, прозорості діяльності українських чиновників,
урядовців і політиків є для нас надзвичайно важливим», – констатував
П. Порошенко.
Президент також закликав народних депутатів проголосувати за
законопроект щодо спецконфіскації.
Глава держави особливо відзначив, що прийняття цього законопроекту є
пріоритетним і дозволить розблокувати та повернути в Україну близько
1,5 млрд дол., а також забезпечить фінансування державного оборонного
замовлення, якого дуже потребує українське військо.
Крім того, під час розмови Президент закликав народних депутатів
проголосувати законопроект щодо внесення змін до процедури заочного
правосуддя, який дозволить Україні розпочати судовий процес над
В. Януковичем.
«Країна на відкритому, публічному, прозорому судовому засіданні
повинна і має право на засудження злочинів, які скоєні представниками
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попередньої влади», - сказав він.
П. Порошенко підкреслив важливість знаходження компромісу між
фракціями Верховної Ради та пришвидшення процесу виходу із політичної
кризи (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 14.03).
***
Президент підписав Указ «Про відзначення 20-ї річниці Конституції
України».
Глава держави підписав Указ №94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці
Конституції України» з метою належного відзначення в 2016 р. річниці
Конституції України та сприяння консолідації суспільства навколо ідеї
проведення конституційної реформи.
Президент постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та
проведення заходів щодо відзначення 20-ї річниці Конституції України та
затвердити до 15 квітня 2016 р. план відповідних заходів.
Указом визначено низку доручень органам виконавчої влади щодо
проведення урочистостей з нагоди 20-ї річниці Конституції України та
інформаційно-просвітницьких і патріотично-виховних заходів.
Глава держави запропонував Верховній Раді України провести урочисте
засідання, присвячене 20-й річниці Конституції України, за участю членів
Кабінету Міністрів України, представників Національної академії наук
України, Конституційної комісії, інституцій громадянського суспільства.
Указ набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 15.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Розпорядження «Про підготовку
проекту щорічного послання Президента України до Верховної Ради
України про внутрішнє і зовнішнє становище України».
Документом створюється робоча група з підготовки відповідного
проекту послання. Керівником робочої групи призначено главу Адміністрації
Президента Б. Ложкіна, заступниками – радника Президента, директора
Національного інституту стратегічних досліджень В. Горбуліна та першого
заступника глави АПУ В. Ковальчука.
Робочій групі доручено до 15 березня визначитися зі структурою та
графіком підготовки проекту послання, змістом необхідних матеріалів; до
16 травня підготувати й подати на розгляд проект послання і збірку
статистичних матеріалів до нього (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 13.03).
***
Президент застосував право вето до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання
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службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» і направив його до
Верховної Ради України з пропозиціями, погодженими з Євросоюзом.
«Я прийняв рішення, що заветую Закон, який сьогодні надійшов з
парламенту, та подаю законопроект від імені Президента, який визначаю як
невідкладний та прошу парламент розглянути його у вівторок», – повідомив
П. Порошенко під час зустрічі з представниками громадських організацій
щодо обговорення запровадження системи електронного декларування.
П. Порошенко зазначив, що пропозиції, розроблені Адміністрацією
Президента і громадянським суспільством, підтримав Євросоюз. Відповідний
лист з висновками за підписами двох єврокомісарів – комісара з питань
європейської політики сусідства та перемовин із розширення Й. Хана та
комісара з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Д. Аврамопулоса
глава держави отримав ввечері 12 березня.
Президент повідомив, що серед основних змін, які пропонуються,
зобов’язання всіх високопосадовців подати електронні декларації в 2016 р.
Так само в цьому році запроваджується кримінальна відповідальність за
значні порушення в декларуванні. П. Порошенко наголосив, що цей
документ допоможе Україні продовжити боротьбу з корупцією. «Це плід
нашої спільної роботи, спільної відповідальності з громадянським
суспільством. Ми маємо всі шанси для того, щоб цього року українці їхали
до ЄС без віз», – звернувся П. Порошенко до громадських активістів.
Президент повідомив, що 17 березня відвідає Брюссель щодо питання
завершення оформлення безвізового режиму для громадян України з
країнами Шенгенської зони.
Глава держави зазначив, що матиме ряд важливих зустрічей, у тому
числі з президентом Європейської комісії і президентом Європейської ради, а
також з лідерами Євросоюзу.
Президент окремо звернувся до народних депутатів підтримати новий
законопроект на засіданні Верховної Ради вже у вівторок, 15 березня
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 12.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення
зміни до статті 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” щодо призначення пенсій особам, які стали
інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності», прийнятий
Верховною Радою України 18 лютого.
Закон спрямований на забезпечення належного рівня соціального
захисту осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції гідності, та
надання їм державної соціальної підтримки на відповідному рівні.
Законом пропонується здійснювати призначення пенсій по інвалідності
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особам, визнаним інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях
громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.
за євроінтеграцію та проти режиму В. Януковича (Революції гідності), та які
звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 р. по
30 квітня 2014 р., незалежно від наявності страхового стажу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 11.03).
***
10 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв віцепрезидента Європейського банку реконструкції та розвитку з питань
політики та партнерства А. Пію.
Сторони обговорили ключові питання співробітництва між Україною та
ЄБРР, зокрема у сфері енергетики, ефективної та прозорої реформи
державних підприємств, оздоровлення банківського сектору в Україні.
А. Яценюк висловив вдячність за сильну та незмінну підтримку, яку
банк надає Україні на шляху проведення життєво важливих для країни
реформ.
Під час зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці, у тому
числі щодо підтримки діяльності малого й середнього бізнесу в Україні,
продовження реформи корпоративного управління НАК «Нафтогаз України»,
перспектив залучення нових інвестицій в економіку України, а також
ефективної експертної підтримки в ключових секторах державного
управління (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.03).
***
«Ми всі повинні виявити доброчесність. Її переконливим доказом
вважатиму підписання Президентом, Головою Верховної Ради України
та лідерами національних політичних сил цілей та принципів
нинішнього уряду». Так заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
«10 хвилинах» у неділю, 13 березня.
Оголошені урядом цілі та принципи, підкреслив він, мають
універсальний характер і передбачають недопущення антиконституційного
втручання в діяльність виконавчої влади, незаконного політичного тиску та
корупції.
«Гарантією додержання цих принципів має стати їх ухвалення як закону
України, – підкреслив А. Яценюк. – Ми зобов’язані зберегти нашу державу
та відкрити її нову перспективу. Наш успіх – не близько. Та перспектива
доброго та гідного життя вже стала досяжною. Ми – корабель, що йде через
бурю. Ми врятували та вберегли наш корабель, він витримав важкі удари та
довів свою міцність. Ми навели перший лад, розпочали встановлювати
справедливі правила, ми набралися сил і залатали найбільші діри та
пробоїни. Так, ще не бачимо безпечної гавані, але це правильний курс. Наш
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історичний дім, європейський материк – попереду» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.03).
***
11 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів нараду з
головами районних державних адміністрацій і головами міст обласного
значення Івано-Франківської області.
Глава уряду підкреслив, що уряд минулого року обіцяв побудувати нову
дорогу Львів – Івано-Франківськ: «І ми це зробили». Під час наради
обговорювався загальний план будівництва доріг в Івано-Франківській,
Чернівецькій, Львівській і суміжних областях.
Глава уряду підкреслив, що цьогоріч буде розпочато ремонт відрізків
автошляху Івано-Франківськ – Чернівці та Івано-Франківськ – Рахів. Міністр
інфраструктури А. Пивоварський зазначив, що також є всі можливості
розпочати та завершити цього року ремонт відрізку автодороги до Вижниці.
А. Яценюк нагадав, що уряд розпочав проект щодо проведення
конкурсів стосовно створення так званих опорних шкіл. А. Яценюк звернувся
до представників місцевої влади надавати свої пропозиції до цього проекту:
«Для нас якість системи освіти, у першу чергу середньої, освіти для дітей в
селах і маленьких містечках є запорукою майбутнього країни».
У рамках проекту опорних шкіл, підкреслив глава уряду, необхідно, аби
«місцева влада чітко визначилася з дорогами, які вестимуть до цих опорних
шкіл і мають бути відремонтовані».
Він також нагадав, що дав доручення до 1 вересня закупити та поставити
на рейс тисячу шкільних автобусів. Для цього уряд виділяє з державного
бюджету 500 млн грн, а решту 500 млн грн на умовах співфінансування
мають надати місцеві бюджети.
Нові дороги, додав А. Яценюк, дадуть можливість регіону розвиватися:
«Це додаткові податки, додаткові робочі місця. І це в першу чергу розвиток
малого і середнього бізнесу та створення робочих місць».
А. Яценюк наголосив на важливості ефективного використання коштів
державного фонду регіонального розвитку: «Щоб не було так, що
використовуються сотні мільйонів гривень під об’єкти з нульовою
готовністю, під проектно-кошторисну документацію, а люди не відчувають
результатів використання цих грошей».
Ефективно мають використовуватися і кошти, які місцеві бюджети
додатково
отримують
внаслідок
проведеної
урядом
бюджетної
децентралізації: «Значний обсяг ресурсу ми передали на місця. І для вас, і для
нас як для центрального уряду дуже важлива ефективність використання цих
грошей – які зміни людина побачить від того, що ми відправили ресурси з
державного фонду регіонального розвитку та від децентралізації у міста,
селища та райони» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
11.03).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Міністерству фінансів
України, Міністерству інформаційної політики та Міністерству
соціальної політики забезпечити погашення 5 млн грн заборгованості
телеканалу АТR перед власником супутника. Про це йшлося на засіданні
уряду в четвер, 10 березня.
На засіданні Кабінету Міністрів України міністр інформаційної політики
Ю. Стець нагадав, що 10 днів тому кримськотатарський телеканал АТR
постав перед загрозою зникнення з ефіру, оскільки шведська компанія –
власник супутника, через який мовить АТР, за борги мала відключити цей
телеканал. Міністр повідомив, що за дорученням А. Яценюка він зв’язався з
представниками цієї компанії.
Під час переговорів, за словами Ю. Стеця, уряд України гарантував
протягом двох тижнів розв’язати цю проблему, а з боку шведської компанії
була дана гарантія, що до вирішення цього питання вона не буде вимикати
сигнал телеканалу АТR. Крім того, вдалося домовитися щодо
реструктуризації боргу АТR: «Уже зараз можна сказати, що сума в 10 млн
грн буде як мінімум зменшена вдвічі».
А. Яценюк нагадав, що у державному бюджеті в поточному році уряд
передбачив близько 60 млн на підтримку діяльності меджлісу
кримськотатарського народу.
Глава уряду дав доручення Міністерству фінансів разом із
Міністерством інформаційної політики та Міністерством соціальної політики
якнайшвидше забезпечити погашення 5 млн грн заборгованості телеканалу
АТR перед власником супутника.
А. Яценюк звернувся до Ю. Стеця доопрацювати питання, аби решта
5 млн грн заборгованості були списані, щоби канал далі функціонував.
«Необхідно допомагати нашому кримськотатарському народу, який
перебуває під постійним тиском російського режиму і який потребує
допомоги. Щоби канал АТR, який дає правдиву інформацію про наших
кримськотатарських братів, функціонував і мав можливість мовити», – сказав
глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.03).
***
Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок,
14 березня, схвалив проект закону України «Про установу бізнесомбудсмена».
Як повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі,
торговий представник України Н. Микольська, розроблений законопроект є
одним з важливих кроків у контексті процесів дерегуляції та реалізації
програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
«Для того щоб бізнес-омбудсмен міг ефективно здійснювати свої
повноваження, потрібно врегулювати його діяльність на рівні закону. Цей
закон чітко визначить права бізнес-омбудсмена, у тому числі у відносинах з
органами влади», – зазначила заступник міністра.
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Мета законопроекту – реалізація політики спрощення бізнес-клімату й
контролю за додержанням законодавства, у тому числі контролюючими
органами (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 14.03).
***
У цьому році на фінансування робіт з відновлення та ремонту
автошляхів з державного бюджету, допомоги міжнародних фінансових
організацій і місцевих бюджетів виділяється 14,2 млрд грн. Із державного
бюджету на ці цілі спрямовується 6,5 млрд грн.
Розпорядження про розподіл видатків державного бюджету, яким
6,5 млрд грн виділяється на фінансування робіт з відновлення та ремонту
автошляхів, ухвалено на позачерговому засіданні уряду України в понеділок,
14 березня.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк підкреслив, що ухвалення цього
розпорядження означає, «що ми вже запускаємо процес ремонту доріг,
виганяємо техніку на дороги та починаємо працювати».
Глава уряду нагадав, що нещодавно разом із міністром інфраструктури
України А. Пивоварським провів в Івано-Франківську нараду з
представниками місцевої влади щодо обговорення плану робіт по
відновленню, реконструкції та ремонту автомобільних доріг на 2016 р.
Як зазначив міністр інфраструктури, уже наступного дня після
підписання акта у багатьох областях на дороги вже може вийти техніка.
Під час засідання уряду А. Пивоварський також повідомив, що
міністерство нині працює над формуванням акта, який передбачатиме
незалежний контроль якості ремонту автошляхів.
Міністр інфраструктури наголосив на необхідності надання гарантій на
ремонтні роботи: «Якщо закладається фундамент дороги, то компанії, які
будують, будуть зобов’язані надавати десятилітню гарантію» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 14.03).
***
10 березня Кабінет Міністрів України на черговому засіданні
затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2016 р. з доходами та
видатками в сумі 257 207,6 млн грн.
Документ на засіданні уряду представляв міністр соціальної політики
України П. Розенко.
«З метою забезпечення у 2016 р. видатків на виплату пенсій, грошової
допомоги та інших виплат пропонується затвердити постановою Кабінету
Міністрів України збалансований бюджет Пенсійного фонду України на
2016 р. з доходами та видатками в сумі 257 207,6 млн грн, – зазначив міністр.
– Бюджет є повністю збалансований і дає змогу забезпечити своєчасну та в
повному обсязі виплату пенсій та грошової допомоги у 2016 р. У бюджеті,
зокрема, враховано планове збільшення розміру мінімальних пенсій з
1 травня та з 1 грудня». Він нагадав, що з 1 травня цього року мінімальний
розмір пенсії становитиме 1130 грн, а з 1 грудня – 1208 грн.
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«Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 млрд грн», –
сказав П. Розенко.
У бюджеті Пенсійного фонду України на 2016 р. враховано обсяг
асигнувань з Державного бюджету України на фінансування пенсійних
програм у загальній сумі 144 888,6 млн грн згідно із Законом України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік». Ці асигнування, зокрема, мають
компенсувати Пенсійному фонду втрати, пов’язані із зниженням у 2016 р.
ставки єдиного соціального внеску, і покрити дефіцит бюджету Пенсійного
фонду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.03).
***
Централізованим водопостачанням в Україні забезпечено лише
22 % сільських територій, водовідведенням – менше 2,5 %. У багатьох
об’єднаних громадах цю проблему означили як пріоритетну. Сьогодні вони
мають ресурси на її вирішення та отримають усю необхідну допомогу від
Мінрегіону та провідних експертів у цій галузі. Про це сказав перший
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України В. Негода під час наради-семінару з
питань практичної реалізації проектів у сфері забезпечення населення
об’єднаних територіальних громад якісною питною водою.
«Проблема якісного централізованого водопостачання та водовідведення
гостро стоїть для більшості сільських населених пунктів. Ми
сконцентрувались на об’єднаних громадах, бо вони вже можуть починати її
вирішувати і бути прикладом для інших, демонструючи, що об’єднання
зусиль стає запорукою підвищення рівня життя у громадах», – зазначив
В. Негода.
Він нагадав, що ресурс на реалізацію проектів розвитку громад, у тому
числі проектів водопостачання та водовідведення, є: це і державна субвенція
на розвиток інфраструктури об’єднаних громад у розмірі 1 млрд грн, і
Державний фонд регіонального розвитку, де закладено 3 млрд грн, це і
2,9 млрд грн у Держбюджеті на соціально-економічний розвиток регіонів –
програма, яку адмініструє Міністерство фінансів.
«Отже, гроші є, але самих проектів не вистачає. Зараз ми виявляємо
громади, де питання водопостачання та водовідведення є одним з
пріоритетних. Міністерство готове запропонувати експертів для сприяння у
розробці об’єднаними громадами відповідних проектів та у їхній реалізації.
Долучитися до цього також готові досвідчені фахівці Швейцарськоукраїнського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO та
Української асоціації районних та обласних рад», – повідомив перший
заступник міністра.
В. Негода також закликав присутніх представників об’єднаних громад
до зустрічних пропозицій щодо практичних кроків до розв’язання зазначеної
проблеми (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 11.03).
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***
Мінрегіон розробив типову структуру плану соціально-економічного
розвитку об’єднаної територіальної громади, необхідного для отримання
громадами державної субвенції на формування інфраструктури. Про це
повідомили в департаменті з питань регіонального розвитку Мінрегіону.
Фахівці міністерства також підготували перелік показників оцінки
розвитку об’єднаних територіальних громад, які рекомендовано для
використання при плануванні та проведенні моніторингу результативності
розвитку територій на 2016 р.
Як повідомлялося, для отримання в 2016 р. субвенції з державного
бюджету об’єднані територіальні громади повинні мати план соціальноекономічного розвитку.
У 2016 р. з Державного бюджету об’єднаним територіальним громадам
на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію у розмірі 1 млрд грн.
Кошти субвенції розподілятимуться між 159 об’єднаними громадами за
чіткою формулою, залежно від кількості сільського населення та площі
громади. Це від 960 тис. грн для найменшої об’єднаної громади до 23 млн
грн – для найбільшої.
Проект розробленої Мінрегіоном постанови Кабінету Міністрів про
порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
оприлюднено на офіційному сайті міністерства (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 11.03).
***
Міністерство культури вкрай стурбоване повідомленнями про те,
що окупаційна влада Криму закрила для відвідувачів Музей Лесі Українки в
Ялті.
Музей закрито під приводом необхідності проведення ремонту будинку,
у якому він розміщується і в якому в 1897 р. жила Леся Українка. Однак, як
повідомляють ялтинські активісти, жодних робіт там не проводиться, а
заявлений термін закриття музею – до кінця 2017 р.
Особливо ж цинічним виглядає той факт, що музей закрито у рік 145-ї
річниці від дня народження української поетеси, коли її ім’я пошановується у
всьому світі.
Очевидно, що справжніми намірами Кремля є повне припинення
діяльності музею, який був створений зусиллями української громади Криму
у рік здобуття Україною незалежності та який за ці роки став одним із
головних осередків наукової і просвітницької роботи, спрямованої на
популяризацію української культури та зміцнення національної ідентичності
українців у Криму.
Міністерство культури розцінює дії так званої «влади» Криму як
продовження агресивної політики Кремля по відношенню до історії та
культури українського народу та ініціюватиме звернення до відповідних
міжнародних організацій з метою тиску на Російську Федерацію щодо
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негайного відновлення роботи Музею Лесі Українки в Ялті та припинення
репресивної політики Кремля відносно українців, української культури та
історії на території тимчасово окупованого Криму (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.03).

ПОЛІТИКА
В Парламентской ассамблее Совета Европы считают, что
украинский закон о так называемой «партийной диктатуре»
противоречит европейским стандартам. Об этом говорится на сайте
ПАСЕ.
Отмечается, что содокладчики по Украине Х. Шукла (Испания) и
А. Фишер (Германия) обеспокоены принятым Верховной Радой законом
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3645101-pase-raskrytykovalo-zakon-opartyinoi-dyktature).
«Изменение партийных списков после проведения выборов
противоречит европейским стандартам», – говорится в сообщении.
Кроме того, Мониторинговый комитет ПАСЕ принял решение направить
закон на рассмотрение Венецианской комиссии.
В ПАСЕ ожидают, что рекомендации и замечания Венецианской
комиссии будут полностью удовлетворены украинским парламентом.
Напомним, депутаты приняли закон «о партийной диктатуре»
16 февраля. Документ предусматривает, что по решению съезда (собрания,
конференции) партии могут после оглашения результатов выборов
исключать из избирательного списка кандидата в депутаты. С 27 февраля
закон вступил в силу (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
14.03).
***
Экс-госсекретарь США К. Райс заявила, что после трех революций
властям нужно уже заняться Украиной. Соединенные Штаты Америки
ожидают больше действий от украинского правительства после событий
Евромайдана в 2014 г., отметила бывший госсекретарь США в интервью
«Европейской правде» (http://korrespondent.net/world/worldabus/3644847kondolyza-rais-o-maidanakh-pora-zaniatsia-stranoi).
Она подчеркнула, что в Америке хотят видеть Украину сильным
государством, но для этого Киеву пора начать руководить страной. По ее
словам, цель поддержки США Украины именно в том, чтобы «помочь вам
самим наконец-то начать управлять страной». «Правительство США, посол в
Украине, госсекретарь, вице-президент США тратят немало времени, чтобы
помочь Украине, чтобы ваше государство продвигалась, невзирая на все
сложности, – отметила экс-госсекретарь. – Вам нужно не только ждать
помощи международного сообщества. Время строить экономику! Время
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волноваться по поводу того, как работает ваше правительство. И время для
граждан делать то, что от них зависит» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 14.03).
***
Госсекретарь США Д. Керри заявил, что Россия может выбирать
между дальнейшим действием санкций против нее или же мерами по
реализации минских договоренностей по Донбассу. Об этом он заявил по
итогам встречи в Париже глав внешнеполитических ведомств США,
Франции, Германии, Великобритании, Италии. В ней также приняла участие
глава
европейской
дипломатии
Ф.
Могерини
(http://korrespondent.net/world/3643649-kerry-rossyy-vypolnenye-mynska-ylysanktsyy).
На встрече обсуждались проблемы, связанные с ситуацией в Сирии,
Йемене, Ливии и Украине.
Напомним, что ранее посол США в Украине Д. Пайетт заявил, что
Украина не должна выполнять в полной мере свои обязательства в рамках
минских соглашений, пока на Донбассе продолжаются боевые действия, а
украинские бойцы погибают и получают ранения (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 13.03).
***
За месяц до референдума в Нидерландах увеличилось количество тех,
кто готов голосовать против ассоциации с Украиной. Об этом
свидетельствуют результаты центра I&O Research, которые приводит
издание NOS (http://korrespondent.net/world/worldabus/3642527-v-hollandyyvyroslo-chyslo-protyvnykov-ukrayny-v-es).
С учетом тех избирателей, которые еще не определились относительно
своего голоса (23 %), 33 % голландцев готовы поддержать украинское
соглашение, а 44 % проголосуют против него. При этом, в случае отсутствия
варианта «еще не определился», 57 % опрошенных выбирают вариант против
и 43 % – за.
Как известно, в феврале, по данным опроса этого же центра, число тех,
кто был готов сказать «да» ратификации соглашения, составляло 44,5 %, в то
же время количество противников соглашения было 55 %.
Относительно явки, то сейчас 37 % голландцев утверждают, что пойдут
голосовать. Результаты референдума будут иметь значение только, если явка
составит не менее 30 %.
Среди тех, кто декларирует намерение пойти на референдум 59 %
проголосуют против соглашения, 41 % – за. В то же время 59 % тех, кто не
собирается голосовать, поддерживают ассоциацию, а 41 % выступает против
нее (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 12.03).
***
Посол объяснил, почему ЕС нуждается в Украине.
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Стабильность Евросоюза будет обеспечена за счет вхождения в его
состав Украины и Турции. Об этом заявил посол Турции в Украине Й. Тезель
в ходе конференции «Две страны на границе Европейского Союза.
Отношения между Турцией и Украиной», состоявшейся в Киеве в
понедельник, 14 марта (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3645662-posolobiasnyl-pochemu-es-nuzhdaetsia-v-ukrayne).
«Не только Украина нуждается в Евросоюзе, но и ЕС имеет потребность
в Украине. Расширение зоны стабильности Евросоюза: зоны благоденствия,
материального благополучия, прежде всего возможно за счет расширения ЕС
за счет Турции и Украины», – сказал Й. Тезель.
Дипломат считает, что такой подход должен быть базовым во внешней
политике двух стран в европейском направлении.
В свою очередь, профессор турецкого университета М. Гюне выразил
уверенность, что «процесс евроинтеграции в ЕС у Украины может пойти
быстрее, чем у Турции», и основная причина этого – культурная и
демографическая схожесть.
Он также выразил убеждение, что даже несмотря на внутренние
трудности в самом Евросоюзе, Украина может занять достойное место в нем.
«Несмотря на это все Украина может занять место в союзе европейских
государств», – подчеркнул эксперт.
Как ранее сообщалось, голосование Совета ЕС по безвизововму режиму
для украинцев будет осуществляться по принципу «квалифицированного
большинства», таким образом даже несколько стран не смогут ветировать
решение (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 15.03).
***
А. Садовый прокомментировал возможное премьерство.
Лидер партии «Самопоміч» и мэр Львова А. Садовый после встречи с
Президентом П. Порошенко заявил, что предложения возглавить
правительство слышал не раз и сегодня тоже, передает «112 Украина».
«Есть крупнейшие фракции в парламенте, фракция Порошенко,
“Народный фронт”, они должны понять, что обязаны предлагать свои
варианты. Нельзя все сегодня спихивать на “Самопоміч”, они наделали
неизвестно что, в стране беда, а теперь “Самопоміч” спасите ситуацию. Чем?
Парламентом, который, простите, меняет свою позицию с утра на обед, с
обеда на вечер, потому что позиция координируется людьми, которые не есть
в парламенте, когда олигархи подуправляют?» – заявил А. Садовый.
Он отметил, что предложения о премьерстве слышит не первый раз.
Ранее пресс-секретарь Президента С. Цеголко назвал предлагаемые
Президентом варианты выхода из правительственного кризиса. По его
словам, П. Порошенко видит новым Премьером А. Садового или главу
Минфина Н. Яресько (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
14.03).

31

***
Команда главы Одесской областной государственной администрации
М. Саакашвили планирует создать политическую партию. Об этом
сообщил и. о. заместителя главы Одесской ОГА по вопросам инвестиций и
развития С. Боровик (http://korrespondent.net/ukraine/3644566-saakashvylysozdaet-polytycheskuui-partyui).
«Скоро у нас будет политическая программа, по сути, – предвыборная.
Это будет правоцентристская, фискально-консервативная и социальнолиберальная программа. Мы хотим построить демократическую,
европейскую партийную организацию, в которой лидеры выбирались бы
демократическим путем», – написал он на своей странице в Facebook.
С. Боровик отметил, что в Украине политический кризис длится уже
четыре месяца, политическая элита обанкротилась,что логически ведет к
новым выборам. По его мнению, эта партия станет попыткой сменить
политическую элиту Украины.
Напомним, ранее М. Саакашвили уже заявлял о своих амбициях –
«гораздо больше, чем стать Премьер-министром». «Я хочу установления
новых правил игры и прихода к власти в Украине новой политической
элиты»,
–
сказал
М.
Саакашвили
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 14.03).
***
И. Коломойский ответил на обвинения М. Саакашвили.
И. Коломойский прокомментировал заявление губернатора Одесской
области М. Саакашвили о том, что он «вмешивается» в проведение форумов
«Руху за очищення», запланированных в Днепропетровске и Запорожье на
ближайшие дни (http://korrespondent.net/ukraine/3644060-kolomoiskyi-otvetylna-obvynenyia-saakashvyly).
В комментарии УП И. Коломойский заявил, что не имеет к этому
никакого отношения. «Если это “Рух за очищення”, то чиститься надо в бане,
а не в синагоге», – добавил он.
Напомним, что ранее М. Саакашвили обвинил И. Коломойского в срыве
форумов, запланированных в Днепропетровске и Запорожье на 15 и 16 марта.
По словам губернатора, «Руху за очищення» неожиданно отказали в аренде
помещения в Днепропетровске, в связи с чем мероприятия будут перенесены
на 20 и 21 марта.
Организаторы форума планировали провести его в центре «Менора».
Культурно-деловой центр «Менора» – крупнейший в мире еврейский
комплекс, построенный при финансовом участии И. Коломойского, включает
в себя синагогу, музей Холокоста, банкетный зал на 2 тыс. человек,
фешенебельную гостиницу, кошерные рестораны, библиотеку и помещения
для конференций и семинаров (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2016. – 13.03).
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***
Криворожская городская избирательная комиссия утвердила текст
избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных выборах
криворожского городского головы. Об этом сообщает пресс-служба
гражданской сети «Опора» (http://korrespondent.net/ukraine/3642469-za-postmera-kryvoho-roha-poboruitsia-15-kandydatov).
В избирательный бюллетень в алфавитном порядке внесены фамилии
всех 15 кандидатов на должность городского головы Кривого Рога с
указанием всей необходимой информации. Из них 10 самовыдвиженцев и
пять представителей политических партий («Самопоміч», УКРОП,
«Народный контроль», Партия простых людей С. Каплина и «Сила людей»).
Сейчас пост мэра Кривого Рога занимает Ю. Вилкул.
Напомним, 30 января Президент П. Порошенко подписал Закон Украины
«О внеочередных выборах криворожского городского головы», принятый
Верховной Радой 23 декабря 2015 г. Выборы назначены на 27 марта
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 12.03).
***
Информация о переговорах в Администрации Президента с Ю. Бойко
и Р. Ахметовым о возможном назначении их главами отдельных районов
Донецкой и Луганской областей весьма вероятна. Об этом заявил нардеп
от
БПП
М.
Найем
в
эфире
«112
Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3643081-naznachenye-akhmetova-v-donetsk-vbpp-nazvaly-rysky).
«Слышал о том, что такие переговоры ведутся. На тот момент это были
переговоры о том, чтобы как-то устраивать там выборы. Какова конечная
цель этих переговоров, к чему пришли в конце, я не знаю», – сказал нардеп,
отметив, что ранее опубликованная информация на этот счет «весьма
вероятна и заслуживает доверия».
М. Найем также заявил, что «такой вариант развития ситуации связан с
большими рисками и для Президента, и для тех людей, которые готовы это
сделать». «Потому что в случае, если мы действительно получим такое
руководство, мы, во-первых, должны понимать, что мы полностью отдаем на
откуп эти территории этим людям. Во-вторых, мы понимаем риск, который
уже у нас был в истории, когда неконтролируемые территории, …в конце
концов, оказались ангажированными пределами контроля политической
власти в Украине», – считает нардеп.
Ранее в «Зеркале недели» появилась статья первого зама главного
редактора С. Рахманина, в которой он со ссылкой на свои источники писал,
что Президент Украины П. Порошенко задумался о референдуме на
Донбассе.
Также сообщалось, что Президент якобы заинтересовался идеей
создания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
администраций, которые бы возглавили люди, устраивающие Киев и Москву.
«Сам же Владимир Владимирович, судя по всему, подсказал Петру
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Алексеевичу кандидатов – Р. Ахметова и Ю. Бойко. Говорят, кандидатуры
Президенту понравились», – отметил С. Рахманин.
Источник издания также указал, что П. Порошенко провел
предварительные переговоры с обоими кандидатами и оба якобы
согласились.
Вскоре в ответ Р. Ахметов заявил, что готов на любые шаги для
прекращения войны на Донбассе и остается сторонником достижения мира за
столом переговоров (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
13.03).
***
Комиссия украинских врачей, которую так и не пустили к
украинской летчице Н. Савченко, была вынуждена покинуть РФ. Об этом
сообщил ее адвокат Н. Полозов.
Ранее нардеп И. Геращенко заявляла, что удалось добиться разрешения о
допуске группы украинских врачей в СИЗО к Н. Савченко.
Как известно, приговор по делу Н. Савченко суд начнет оглашать
21 марта (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/ukraine/3643206ukraynskye-vrachy-pokynuly-rf-ne-posetyv-savchenko). – 2016. – 13.03).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк Украины продолжит либерализацию валютного
регулирования и разрешит перевод валюты на дивиденды за границу после
возобновления финансовой поддержки со стороны Международного
валютного фонда. Об этом сказала глава НБУ В. Гонтарева
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/277-gontareva-soobshhila-poslechego-nacbank-smyagchit-valyutnye-ogranicheniya).
«В апреле прошлого года мы согласовали с МВФ “дорожную карту”
либерализации и постепенного сокращения ограничений. Я считаю, что
когда мы продолжим нашу программу, мы убедим МВФ, что начать
выплачивать дивиденды является приоритетом для нас», – сказала
В. Гонтарева, информирует еizvestia.com.
По ее словам, Национальный банк понимает, что вряд ли можно
надеяться на приток иностранных инвестиций в условиях запрета на вывод
дивидендов.
Регулятор ввел административные ограничения осенью 2014 г., стремясь
защитить гривню, обесценившуюся вдвое.
Финансовая поддержка МВФ в рамках четырехлетней 17,5-миллиардной
программы (в доларах США) помогла стране удержаться на плаву в прошлом
году. Однако получение третьего транша на сумму 1,7 млрд дол.
откладывается с октября прошлого года.
Первоначально причиной задержки стало промедление с принятием
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Госбюджета на 2016 год на новой налоговой базе, который был утвержден
парламентом за несколько дней до нового года. Политический кризис,
разразившийся в феврале с выходом из парламентской коалиции двух
фракций, требующих отставки правительства, отдалил перспективу
возобновления сотрудничества с МВФ (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 11.03).
***
Сводный бюджет пополнился на 83,4 млрд грн.
Фискальные поступления в сводный бюджет в январе – феврале
возросли на 33,6 % – до 83,4 млрд грн по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной
фискальной службы.
В госбюджет за два месяца поступило 64,4 млрд грн. Индикативные
показатели Минфина выполнены на 114,5 %, дополнительно поступило
8,2 млрд грн. В местные бюджеты собрано налогов на 19 млрд грн.
Фискалы уточняют, что в январе – феврале 2016 г. прирост платежей
обеспечен за счет налога на добавленную стоимость на ввезенные на
территорию Украины товары – на 33,6 % (дополнительно поступило почти
6 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц – на 33,9 %
(2 млрд грн), акцизного налога на произведенные в Украине подакцизные
товары – на 65,7 % (более 3 млрд грн), рентной платы за пользование
недрами – в 3,1 раза (почти 5 млрд грн).
Также возросли поступления НДС на произведенные на территории
страны товары (сальдо) – на 21,4 % (1,2 млрд грн), акцизного налога на
ввезенные в Украину подакцизные товары – на 128,5 % (0,9 млрд грн),
ввозной пошлины – на 21,8 % (0,5 млрд грн), изымаемой в госбюджет части
чистой прибыли – на 85,2 % (0,3 млрд грн).
С начала года плательщикам возмещен НДС на 16 млрд грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 12.03).
***
Влада виділила майже 3,3 млрд грн освітньої й медичної субвенцій.
Про
це
УНН
повідомили
у
прес-службі
Держказначейства
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1554758-vlada-vidilila-mayzhe-3-3-mlrd-grnosvitnoyi-i-medichnoyi-subventsiy).
«11 березня 2016 р. Казначейством з державного бюджету місцевим
бюджетам перераховано другий транш березня освітньої та медичної
субвенцій у загальній сумі 3 282,3 млн грн, у т. ч.: освітня субвенція –
1 566,8 млн грн; медична субвенція – 1715,5 млн грн», – ідеться в
повідомленні.
Як відомо, субвенція – це форма грошової допомоги місцевим бюджетам
з державного, яка призначена для конкретно визначеної мети (цілей).
Субвенція є дотацією місцевим бюджетам з державного бюджету (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 14.03).
35

***
Державна фіскальна служба збільшила середньомісячний збір ПДВ.
Протягом січня – лютого 2016 р. середньомісячний збір ПДВ з
вироблених в Україні товарів становив 11,5 млрд грн, при середньомісячному
надходженні у 2015 р. у 8,9 млрд грн. Про це УНН повідомили в Державній
фіскальній
службі
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1554210-dfs-zbilshilaserednomisyachniy-zbir-pdv).
За інформацією ДФС, надходження єдиного внеску в січні – лютому
2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. зменшилися на 6 млрд грн,
що пов’язано із зміною бази оподаткування.
Фактичні надходження єдиного внеску становлять 19,8 млрд грн, що на
103,8 % перевищує план.
Також повідомляється про перевиконання ДФС індикативних показників
Міністерства фінансів на 12,3 %. Додатково до держбюджету надійшло
4,1 млрд грн. Про це під час прес-конференції повідомив голова Державної
фіскальної служби Р. Насіров. Головними управліннями додатково
спрямовано до бюджету 2,3 млрд грн, митницями – 1,8 млрд грн (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 11.03).
***
Митниці перевищили план надходжень майже на 7 % з початку
року.
Митницями ДФС протягом січня – лютого 2016 р. забезпечено
30 млрд грн надходжень до державного бюджету, що перевищило
індикативні показники на 6,8 %. Про це УНН повідомили у прес-службі
Державної фіскальної служби (http://www.unn.com.ua/uk/news/1554228mitnitsi-perevischili-plan-nadkhodzhen-mayzhe-na-7-z-pochatku-roku).
У лютому поточного року індикативні показники перевиконали такі
митниці: Київська міська – на 340,6 млн грн, Волинської області – на
121,6 млн грн, Львівської – на 96,7 млн грн, Одеської – на 60,2 млн грн та
Чернівецької області – на 45,2 млн грн.
Державна фіскальна служба України звітує про перевиконання
індикативних показників Міністерства фінансів на 12,3 %, додатково до
держбюджету надійшло 4,1 млрд грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 11.03).
***
Платникам податків з початку 2016 р. відшкодовано 16 млрд грн
податку на додану вартість. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
Нагадаємо, напередодні голова ДФС Р. Насіров повідомив, що
заборгованість із відшкодування ПДВ знизилася на 2 млрд грн з початку
2016 р. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. –
12.03).
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***
У лютому 2016 р. Україна експортувала пшеницю на 132,493 млн дол.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Це в 1,67 рази більше, ніж у січні 2016 (78,884 млн).
Усього з початку року Україна експортувала пшеницю на
211,373 млн дол.
Найбільшим імпортером української пшениці в січні – лютому був
Таїланд – 47,510 млн дол. (питома вага – 22,48 %); на другому місці –
Бангладеш (42,657 млн, 20,18 %); на третьому – Єгипет (23,025 млн, 10,9 %).
Нагадаймо, у 2015 р. Україна експортувала пшеницю на 2,239 млрд дол.,
що на 2,3 % менше, ніж у 2014 р. (2,292 млрд) (Agravery (http://agravery.com).
– 2016. – 11.03).
***
Протягом січня – лютого 2016 р. Україна експортувала 740,9 тис. т
соняшникової олії на 562 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба України.
Разом з тим імпорт становив 247 т на 295 тис. дол. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі олією становило 561,7 млн дол.
Найбільшим імпортером за цей період стала Індія – 148,4 млн дол.; на
другому місці Нідерланди – 75,1 млн дол.; третє зайняла Іспанія –
65,8 млн дол.
Імпортує Україна олію в основному (81 %) з Росії – на 239 тис. дол. з
початку року.
Нагадаємо, у 2015 р. Україна експортувала 3,9 млн т олії на 3 млрд дол.
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 11.03).
***
У лютому 2016 р. Україна експортувала шоколаду на загальну суму в
9,3 млн дол., тоді як імпорт становив 5,9 млн дол. Про це йдеться в митній
статистиці Державної фіскальної служби.
За період січень – лютий 2016 р. Україна експортувала солодкого
продукту на суму 16,1 млн дол. – 6,9 тис. т, загальна сума імпорту становить
8,5 млн дол. – 1,8 тис. т, позитивне сальдо становило 7,6 млн дол.
Одним з головних імпортерів українського шоколаду за вказаний період
стали Казахстан (2,8 млн дол.), Грузія (1,5 млн дол.), Білорусь (1,2 млн дол.).
Україна імпортувала його в основному з Польщі, Німеччини, Нідерландів.
Нагадаємо, у 2015 р. Україна експортувала шоколаду на загальну суму в
158,9 млн дол., тоді як імпорт становив 70,5 млн дол. (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 12.03).
***
У лютому 2016 р. Україна імпортувала тракторів на 40,952 млн дол.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України. Це на 65 % більше,
ніж у січні 2016 р. (24,806 млн дол.).
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Усього в січні – лютому Україна імпортувала тракторів на
65,758 млн дол.
Найбільше тракторів у січні – лютому 2016 р. завезено з Білорусі
(17,982 млн дол., питома вага –27,3 %); на другому місці – США
(16,508 млн, 25,1 %), на третьому – Німеччина (7,887 млн, 12 %).
З початку року експортовано тракторів на 1,438 млн дол., 37,7 % з яких
прийшлося на поставки до РФ (542 тис. дол.) (Agravery (http://agravery.com).
– 2016. – 14.03).
***
Швейцарія допоможе Україні покращити контроль безпечності
молока.
З початку березня в Україні розпочався швейцарсько-український проект
«Створення системи контролю за безпекою харчових продуктів на основі
оцінки ризиків в циклі виробництва і збуту молочний продуктів». Про це
повідомила О. Давидович, виконавчий директор молочного комітету
Європейської бізнес-асоціації, координатор проекту «Три молочні продукти в
день», пише «Агропортал».
За її словами, метою проекту є підтримка створення і впровадження в
Україні сучасної системи контролю за безпекою харчових продуктів. «Чому
ж так важливий на сьогодні підхід, який полягає саме в оцінці ризиків? Поперше, він націлений на ті точки в заготівельно-продуктивному ланцюжку,
які становлять найбільший ризик для безпеки харчових продуктів. По-друге,
він оптимізує ефективність використання людських і фінансових ресурсів
інспекцій; по-третє, передбачає відповідальність виробника за безпеку
продукції», – повідомила вона.
За словами О. Давидович, успішна реалізація проекту дасть можливість
збільшити частку високоякісного молока на внутрішньому ринку України,
поліпшити безпеку сировини й готової молочної продукції, що дуже важливо
не тільки у зв’язку з недавнім відкриттям європейського ринку та пошуку
нових ринків для експорту, а в першу чергу для розвитку внутрішнього
ринку й підвищення довіри українських споживачів до виробленої молочної
продукції (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 11.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

НБУ поддержал продажу акций двух госбанков.
Глава Национального банка Украины В. Гонтарева поддерживает
перспективу продажи части акций государственных «Ощадбанка» и
Укрэксимбанка таким инвесторам, как Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) или Международная финансовая корпорация (IFC). Об этом
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говорится в сообщении НБУ на официальной странице в Fасеbook со
ссылкой на итоги встречи руководства регулятора с делегацией ЕБРР,
которая состоялась на текущей неделе.
«Вхождение таких организаций, как ЕБРР или Международная
финансовая корпорация в капитал госбанков, является сегодня крайне
важным прежде всего для улучшения качества корпоративного управления в
них», – отмечается в сообщении.
Как отмечено, это также будет способствовать преобразованию
«Ощадбанка» «в настоящий розничный банк, который будет работать с
населением, малым и средним бизнесом, а также усилению фокуса
Укрэксимбанка на поддержке внешнеторговых операций».
Напомним, ранее сообщалось, что Минфин предлагает продать 20 %
акций госбанков «Ощадбанк» и Укрэксимбанк до 2018 г. Соответствующий
проект закона о реформировании банковского сектора представила на
заседании Кабмина министр финансов Н. Яресько (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 12.03).
***
Украина стала второй в мире по кредитам ЕБРР. Больше денег у
евробанкиров одолжила только Турция.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет продолжать
кредитовать Украину, пока там будут проводиться реформы, заявил РИА
«Новости»
президент
банка
С.
Чакрабарти
(http://korrespondent.net/business/financial/3644314-ukrayna-stala-vtoroi-v-myrepo-kredytam-ebrr).
«За последние два года Украина была нашим вторым крупнейшим
рынком на 1,2 млрд евро в 2014 г. и 1,1 млрд евро в 2015 г.», – сообщил глава
ЕБРР, принимавший участие в открытии представительства банка в Токио.
По его словам, ЕБРР учитывает риски и отдачу по каждой стране, но в
настоящий момент вложения будут продолжены, «пока Украина продолжает
реформы».
Согласно данным банка, лидером среди получателей финансирования со
стороны ЕБРР в 2015 г. была Турция: 1,9 млрд против 1,4 млрд евро годом
ранее. Украина заняла в данном списке второе место, обеспечив себе
инвестиции в размере около 1 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития
подписал соглашение о покупке 30 % акций банка «Райффайзен Банк Аваль»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 14.03).
***
Fitch сохранил прогноз роста экономики Украины.
Агентство прогнозирует курс гривни на уровне 25 за дол. при инфляции
17 % (http://korrespondent.net/business/economics/3641288-Fitch-sokhranylprohnoz-rosta-ekonomyky-ukrayny).
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз
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роста экономики Украины в 2016 г. на уровне 1 % при инфляции в 17 %.
«В 2015 г. падение ВВП составило 11,6 %, в 2016 г. ожидается
восстановление до 1 %. Инфляция в 2015 г. составила 48 %, а в 2016 г.
предполагаем 17 %», – говорится в сообщении агентства.
По информации Fitch, курс гривни предполагается на уровне 25 грн/дол.
в 2016 г.
Перед этим в ноябре Международное рейтинговое агентство Moody’s
повысило суверенный рейтинг Украины до Саа3 с Са и изменило прогноз с
негативного на стабильный.
Напомним, Нацбанк вдвое ухудшил прогноз роста ВВП на 2016 г. до
1,1 с 2,4 %. За прошлый год украинская экономика упала на 10 %
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 11.03).
***
Банки сократили долг перед НБУ.
Задолженность банков по выделенным регулятором кредитам в феврале
сократилась на 4,1 % (4,1 млрд грн) – до 98,1 млрд грн. Об этом сообщает
пресс-служба Нацбанка.
С начала года объем задолженности сократился на 7,2 % – с 105,8 млрд
до 98,1 млрд грн.
Объем денег в депозитных сертификатах НБУ в феврале сократился на
8,5 % – до 70 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. –
12.03).
***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи
11 неплатоспроможних банків на загальну суму 154,91 млн грн. Про це
передає УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
За даними Фонду гарантування, загальна сума продажу основних засобів
і прав вимог банку «Надра» становила 48,3 млн грн.
Водночас були реалізовані основні засоби ПАТ «Брокбізнесбанк» – на
суму 20,81 млн грн, банку «Форум» – на суму 19,12 млн грн, ПАТ «Легбанк»
– на суму 1,94 млн грн, ПАТ «БГ Банк» – на суму 0,63 млн грн, ПАТ «Акта
Банк» – на суму 0,06 млн грн, банку «Київська Русь» – на суму 7,35 млн грн.
У відомстві зазначають, що права вимоги за кредитами, виданими
ПАТ «Західінкомбанк», продані за 0,26 млн грн, ПАТ «Порто Франко» – за
0,61 млн грн, банку «Демарк» – за 3,14 млн грн та ПАТ «ВіЕйБі Банк» – за
51,96 млн грн (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 11.03).
***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує продати активи
13 неплатоспроможних банків на суму 849,65 млн грн. Про це передає
УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
У відомстві зазначають, що також на продаж будуть виставлені права
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вимоги за кредитами ПАТ «Даніель» – на суму 7,63 млн грн, ПАТ «Форум» –
на суму 45,68 млн грн, ПАТ «Південкомбанк» – на суму 116,12 млн грн,
АТ «Єврогазбанк» – на суму 511,05 млн грн, банку «Золоті ворота» – на суму
12,64 млн грн, ПАТ «Експобанк» – на суму 0,4 млн грн, ПАТ «Банк Демарк»
– на суму 5,47 млн грн, банку «Київська Русь» – на суму 50,95 млн грн,
ПАТ «Столичний» – на суму 32,03 млн грн.
Як повідомляв УНН, «Укравіасервіс» придбав «Віейбілізінг» за
51,59 млн грн.
Нагадаємо, залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках
банків України станом на 11 березня збільшився на 457,5 млн грн
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 11.03).
***
Убыток Проминвестбанка за 2015 г. превысил 18 млрд грн. Об этом
говорится в сообщении банка.
Это самый большой убыток среди банков, которые пока опубликовали
свои показатели.
Активы Проминвестбанка за 2015 г. сократились с 50,53 млрд до
44,13 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – с 36,4 млрд до
34,14 млрд грн, а обязательства увеличились с 42,58 млрд до 54,18 млрд грн.
В 2014 г. убыток Проминвестбанка составил 5,947 млрд грн. За год его
потери возросли втрое.
Уставный капитал в 2015 г. возрос с 8,22 млрд до 19,01 млрд грн.
25 февраля 2016 г. Проминвестбанк увеличил уставный капитал на
800 млн дол.
Внешэкономбанк подтвердил докапитализацию Проминвестбанка на
20 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.
Проминвестбанк должен к 1 апреля завершить технические процедуры,
связанные
с
процессом
докапитализации
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 11.03).
***
Ferrexpo отсудил у банка «Финансы и кредит» 10 млн дол.
Хозяйственный суд Киева встал на сторону английской горно-рудной
компании Ferrexpo и обязал банк «Финансы и кредит», который находится на
стадии ликвидации выплатить ей 10 млн дол. Об этом говорится в годовом
отчете компании.
Ликвидатор банка, которым является Фонд гарантирования вкладов
физических лиц, подал апелляцию на решение суда. Заседание должно
пройти в апреле 2016 г.
Помимо этого иска, компания Ferrexpo подала на банк еще один, его
сумма достигает 175 млн дол.
После того как банк «Финансы и кредит» начали ликвидировать,
компания Ferrexpo в январе 2016 г. выставила требования ФГВФЛ вернуть ее
деньги, которые находились в банке. По состоянию на 17 сентября 2015 г. эта
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сумма достигала 175 млн дол.
Согласно отчету, чистый долг Ferrexpo за 2015 г. составляет 653 млн дол.
и компания ведет переговоры с кредиторами об изменении условий кредитов.
По состоянию на 16 сентября 2015 г. у компании было около 280 млн дол.
свободных денежных средств.
Основным собственником банка «Финансы и кредит» считается
известный украинский бизнесмен К. Жеваго, кроме того, он опосредованно,
через компанию Fevamotinico S.a.r.l., владеет 50,3 % акций Ferrexpo.
18 декабря 2015 г. Нацбанк отозвал лицензию и начал процесс
ликвидации банка «Финансы и кредит». Причиной тому стало невыполнение
банком задекларированных методов относительно улучшения ликвидности
банка (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 11.03).
***
про постачання

Залізничники домовилася
пального в борг,
зазначають в Укрзалізниці.
Станом на 11 березня тендер Укрзалізниці із закупівлі дизельного
пального залишався заблокованим. Залізничники домовилися про постачання
пального в борг, проте питання залишається невирішеним. Про це
повідомили у прес-службі філії ЦЗВ ПАТ «Укрзалізниця», передає УНН.
«Ситуація із постачанням палива для локомотивів лишалася
напруженою. Попри те що Укрзалізниця домовилася про постачання
енергоносія на кілька діб в борг, рішення питання не було», – зазначили в
прес-службі філії ЦЗВ.
Нагадаємо, напередодні скарги «ОККО» та ТОВ «Елемент нафта» до
АМКУ заблокували поставку дизельного пального Укрзалізниці. За даними
АМКУ, «ОККО» вже не вперше блокує тендерні закупівлі Укрзалізниці.
У філії ЦЗВ Укрзалізниці зміст скарг від «ОККО» та ТОВ «Елемент
нафта» вважають повністю безпідставним і надуманим. На переконання
очільника Укрзалізниці О. Завгороднього, у спосіб блокування тендерних
закупівель «ОККО» та ТОВ «Елемент нафта» намагаються шантажувати
підприємство, затягнути час і створити критичну ситуацію (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 11.03).
***
Объем денежной базы в феврале 2016 г. сократился на 2 % – до
328,541 млрд грн. В предыдущем месяце денежная база уменьшилась на
0,3 %. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Денежная масса (агрегат М3) в феврале увеличилась на 2,1 % – до
1,016 трлн грн, после роста на 0,1 % в предыдущем месяце. Объем наличных
вне банков (агрегат М0) в феврале снизился на 0,8 % – до 269,5 млрд грн.
В 2015 г. денежная база увеличилась на 0,8 %, денежная масса – на
3,9 %, а наличных в обращении стало меньше на 0,1 %.
Нацбанк в конце января снизил прогноз роста денежной базы в 2016 г. с
17,2 до 8,3 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 11.03).
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***
В Україні скоротилося поголів’я худоби і птиці.
Станом на 1 березня 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. в
Україні скоротилося поголів’я худоби і птиці. Про це УНН повідомили у
прес-службі Держстатистики.
Зокрема, за даними Держстатистики, станом на 1 березня 2016 р.
порівняно з 1 березнем 2015 р. поголів’я великої рогатої худоби скоротилося
на 3 % – до 3 млн 994,8 тис. голів, у тому числі поголів’я корів скоротилося
на 3,7 % – до 2 млн 180,5 тис. голів. Водночас поголів’я свиней скоротилося
за аналогічний період на 3,1 % – до 7 млн 140,9 тис. голів, поголів’я овець і
кіз скоротилося на 3,8 % – до 1 млн 441,8 тис. голів, поголів’я птиці
скоротилося на 4,4 % – до 190 млн 208,8 тис. голів.
Як повідомляв УНН, протягом двох місяців поточного року порівняно з
аналогічним періодом 2015 р. в Україні скоротилося виробництво м’яса,
молока і яєць (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 12.03).
***
Промышленное производство в еврозоне в первом месяце 2016 г.
достигло рекордного за шесть лет роста. Об этом сообщает Bloomberg.
Производство возросло на 2,1 % в январе. В месячном выражении – это
наилучший показатель с сентября 2009 г.
В годовом выражении рост составил 2,8 % – наибольший показатель с
2011 г.
Европейский центральный банк 10 марта ввел в действие новые меры
стимулирования экономики. Регулятор урезал все свои процентные ставки и
расширил объем программы количественного смягчения до 80 млрд евро в
месяц (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 14.03).
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